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Datum 

2019-10-28 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00844 3.3.2.0 

Kommunfullmäktige 

Prisjustering VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 % från och med 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige godkänner att Kommunstyrelsen finansierar kostnader för 
sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa   

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-

taxans förbrukningsavgifter med 8 %. Bolaget ansöker nu om 

Kommunfullmäktiges godkännande.  

Ärendet har föredragits på kommunalrådsberedning den 26 augusti 2019. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka kapitalkostnaderna som uppstår då det 

nya avloppsreningsverket är i drift. Det finns ett behov av att byta ut gamla VA-

ledningar i snabbar takt för att öka leveranssäkerheten samt förbättrande 

åtgärder i dricksvattenproduktionen för att öka säkerhet, kvantitet och kvalitet. 

Dessutom är det prisökningar på produkterna som behövs för att rena 

avloppsvattnet och producera dricksvatten.     

VA-taxans nivå förutsätter att Borås Stad står för kostnaderna som uppstår i 

samband med sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 

Gässlösa. Kostnaderna tas i takt med att de upparbetas. Totalt beräknas dessa 

kostnader uppgå till 80 miljoner kronor.     

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-10-28

2. Framställan Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-25

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-19
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Prisjustering VA-taxa 2020 

 

VA-taxan kommer att höjas med 8 % från och med 2020-01-01.  

Avloppsreningsverket förväntas överlämnas från leverantörerna till Borås 

Energi och Miljö under hösten 2019. En av anledningarna till prisökningen är 

att vi nu betalar kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket.  

 

En annan bidragande anledning till att prisökningen sker är att vi ser ett 

behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 

leveranssäkerheten.  

 

Vi satsar också på förbättrande åtgärder i vår dricksvattenproduktion för att 

öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. 

 

Vi har också prisökningar på produkterna vi behöver för att rena 

avloppsvattnet och producera dricksvatten. 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta  

 

att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya  

VA-taxan för 2020 

 

att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 8 % 

 från och med 2020-01-01. 

 

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Ewa Bideberg 

Tf VD 
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Förvaltningsberättelse  
 
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och 
balansräkning redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning 
av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det 
sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.  
 
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 201 mnkr 
efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för 
koncernen till 207 mnkr. 
 
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 82 mnkr. Prognostiserat helårsresultat 
för 2019 är 102 mnkr vilket då stöds av periodresultatet per augusti. Händelser av väsentlig 
betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar med 20 mnkr. 
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2019 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 66 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 59 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymer enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och 
möta en avtagande konjunktur ålades nämnderna ett effektiviseringskrav på 1,0 % som 
skall vara uppnått under 2020. För 2019 bedömdes utfallet till 0,5%. 
 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -54 mnkr att 
jämföras med -67 mnkr i redovisat utfall 2018. Ett fortsatt läge med underskott för en del 
av våra verksamheter således. De nämnder som redovisar relativt stora underskott är 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Handlingsplaner för att nå 
ekonomisk balans finns antagna i flera fall och Kommunstyrelsen följer nogsamt 
utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Sannolikt når inte åtgärderna full effekt 
under 2019 men målet och kravet måste vara ekonomisk balans inför 2020. Positiva 
avvikelser rapporteras från Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden. Av 
nämndernas prognosticerade underskott består 23 mnkr av godkända ianspråktagande av 
tidigare års ackumulerade resultat och öronmärkningar.  
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 105 mnkr, vilket är 80 mnkr bättre än 
budget. Bostadsbolagen står för 10 mnkr av den positiva avvikelsen, främst hänförligt till 
AB Bostäder i Borås. Stadshuskoncernens prognos är 70 mnkr bättre än budget, med stor 
positiv avvikelse för Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB.                             
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt 
resultat 2019, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag.  
 
Kommunkoncernens samlade ekonomi och finansiella ställning är hittills god, med över 
tiden goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet även när pensionsåtaganden 
utanför balansräkningen medräknas. 



 2 (29) 
 
 
För att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kommunen som mål att resultatet ska 
uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därutöver ska den årliga 
tillgångsförändringen självfinansieras till mer än 80 % för att undvika lån och för att på sikt 
kunna nå en soliditet på 80 %. För 2019 bedöms att kommunens resultat uppgår till 1,6% 
av skatter- och generella statsbidrag och självfinansieringen av årets nettoinvesteringar 
beräknas till 60%. Investeringsmålet bedöms i dagsläget inte nås p.g.a. relativt hög nivå på 
nettoinvesteringarna i förhållande till kommunens resultat. 
                
Bolagen förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från Borås Stad, men 
det finns utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad 
skuldsättning. Störst påverkan på skuldsättningen har Borås Energi och Miljö AB:s 
reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk, vilket ökar koncernskulden per 
invånare kraftigt. Därtill finns stora investeringsbehov framöver inom såväl Borås Stad som 
hos övriga bolag.  
                                                                                                                                                                          
Kommunstyrelsen konstaterar att det är mycket viktigt att generera goda resultat framöver 
för att kunna behålla en god ekonomisk hushållning, vilket är nödvändigt för att hantera 
demografiska utmaningar med fler barn, unga och äldre samt fortsatt höga investeringar 
som bidrar till ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, 
budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag.  
 
 
Kommunens resultat 2019 
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +81,5 mnkr, 
dvs 1,5 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2019, som uppgår till 
80,0 mnkr.  
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +101,5 mnkr då försäljning av mark 
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 20,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och 
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,6 % av skatter och generella statsbidrag vilket 
i dagsläget är under det finansiella målet som uppgår till 2-3%.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avviker med -20 mnkr mot 
budgeterad nivå. Detta beror på en hög investeringsnivå under 2018. Kompenseras av 
högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +34,5 
mnkr jämfört med budget. Innevarande års prognos för skatteavräkningen är mer positiv 
medan 2018 års avräkning är i stort sett oförändrad. 
 
Finansnettot beräknas till 35 mnkr vilket är +5,0 mnkr bättre än budget. 
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. 
större lånevolym. Jämfört med förra året är finansnettot klart lägre då aktieutdelningar från 
Borås Lokaltrafik AB förstärkte 2018 års finansnetto med 53 mnkr. 
 
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -54,2 mnkr 
Stora enskilda nämndavvikelser finns hos Individ- och familjeomsorgsnämnden -13,0 och 
ligger inom Barn- och ungdomsvården. Andra större avvikelser finns hos 
Lokalförsörjningsnämnden -16,5 mnkr p g a felbudgeterade kapitalkostnader och 
underskott inom lokalbanken. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett 
underskott med -10,0 mnkr och hänger samman med obalanser som fanns redan förra året 
men även att budgeten för elevflöden ger underskott. Sociala omsorgsnämnden redovisar 
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ett underskott på -14,0 mnkr bl.a. beroende på övervältringseffekter inom personlig 
assistans men även ett ökat vård- och omsorgsbehov. Inom nämndernas och kommunens 
resultat ingår att nämnderna i dagsläget utnyttjar ca 23 mnkr av tidigare års öronmärkta 
medel till bl.a. sociala investeringar, byggbonusprojekt samt ianspråktagande av 
ackumulerade resultat.  
 
Balanskravsresultat för 2019 beräknas i dagsläget till 94,2 mnkr. Realisationsvinster och 
utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget understryka vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna 
under resten av året då de ekonomiska marginalerna är klart lägre än tidigare år.  
 
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +102 mnkr är inte helt 
tillfredsställande men bättre än tidigare rapporter. Resultatet är delvis en konsekvens av ett 
kärvare ekonomiskt läge samtidigt som behoven inte minskar i vår verksamhet. Redan 
budgeten för 2019 var lagd under vårt finansiella mål. Kommunen har dock under ett antal 
år klart levt upp till sina finansiella resultatmål och kan då under vissa perioder med lägre 
skatteunderlag acceptera en något lägre resultatnivå. Inför 2020 och ett läge med en 
förmodad fortsatt nedåtgående  skatteunderlagsutveckling är det viktigt att ha strukturell 
balans i våra verksamheter. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2019-08
Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2017 2018 2019 2019 mot budget
Nettokostnader -5 742,3 -6 057,4 -6 129,1 -6 147,2 -18,1

Avskrivningar -216,1 -227,2 -240,0 -260,0 -20,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -5 958,4 -6 284,7 -6 369,1 -6 407,2 -38,1

Skatteintäkter 4 804,3 4 948,8 5 156,3 5 156,9 0,6

Generella statsbidrag mm 1 251,9 1 276,3 1 262,8 1 296,7 33,9

Finansnetto 44,8 90,8 30,0 35,0 5,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 142,6 31,3 80,0 81,5 1,5

Realisationsvinster från markförsäljning 54,7 286,6 0,0 20,0 20,0

KOMMUNENS RESULTAT 197,3 317,9 80,0 101,5 21,5

Ökning verksamhetens nettokostnader 4,0% 5,5% 1,3% 1,9%
därav nämnderna 3,6% 6,8% 4,0% 3,7%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 4,7% 2,8% 3,1% 3,7%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 3,3 5,1 1,2 1,6

Nettoinvesteringar mnkr 495 821 600 600
Självfinansiering av investeringarna 84% 66% 53% 60%
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Nämndernas resultat 2019 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2019, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per augusti och vid årsskiftet, resultatet t o m augusti 
samt det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m augusti 
har kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

 
 
 
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet visar ett resultat om -7,5 mnkr. Detta resultat härrör dock från sk 
”öronmärkta” projekt och avräknas i bokslutet mot centralt avsatta medel. 
Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om -0,6 mnkr vilket 
kommer av obudgeterade hyreskostnader för Proteko, kostnader för STIM och Sami samt 
mer tillköp av seniorkort än budgeterat. 
 
Överförmyndarnämnden räknar med ett negativt resultat på -1,9 mnkr för 2019. 
Underskottet kan i princip hänföras till kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare, dvs. gode män och förvaltare. Den andel som staden betalar arvode för 
ökar beroende på att andelen ärenden men yngre huvudmän med låga inkomster och 
pensionärer med låga pensioner ökar. När det gäller ärenden kopplade till ensamkommande 

Driftredovisning 2019, tkr
Budgetuppföljning per 2019-08
Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 019 tom aug tom aug prognos 2019 prognos 2019

Kommunfullmäktige 0 15 100 -7 998 2 069 -15 100

Stadsrevisionen 1 033 5 875 -3 287 621 -5 875

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 119 083 -82 064 -2 904 -126 604 -7 521

 -kommungemensamt 0 118 100 -79 818 -1 085 -118 659 -559

Valnämnden 0 4 025 -2 804 -121 -4 025

Överförmyndarnämnden 0 6 725 -6 628 -2 145 -8 635 -1 910

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 31 900 -39 174 -17 907 -48 357 -16 457

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 209 310 -150 538 -9 710 -219 465 -10 155

 -föreningsbidrag 0 43 050 -34 632 -790 -43 050

Servicenämnden 34 988 -7 000 4 454 -213 6 500 -500

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 23 950 -12 369 2 717 -16 950 7 000

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 21 608 146 745 -92 217 2 961 -149 700 -2 955

 -persontransporter 0 68 800 -49 672 -3 338 -74 300 -5 500

Miljö- och konsumentnämnden -594 25 875 -16 242 1 008 -26 835 -960

Kulturnämnden 1 275 171 575 -116 099 367 -172 425 -850

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 19 434 526 920 -365 408 -15 038 -536 920 -10 000

Arbetslivsnämnden 3 000 233 200 -155 115 5 213 -229 671 3 529

Sociala omsorgsnämnden -5 415 657 275 -451 648 -6 874 -671 675 -14 400

Förskolenämnd -1 526 753 925 -508 172 -2 915 -757 925 -4 000

Grundskolenämnden 16 273 1 463 325 -948 866 10 522 -1 449 325 14 000

Individ-och familjeomsorgsnämnden -15 288 850 -202 822 -10 167 -301 850 -13 000

Vård- och äldrenämnden 62 084 1 345 100 -866 104 29 767 -1 335 100 10 000

Summa 139 457 6 251 708 -4 187 223 -17 961 -6 305 946 -54 238
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barn så har antalet ärenden stabiliserats och har under året legat på omkring 40 aktiva 
ärenden. 
 
Valnämnden. Valår innebär ökad budget samt statsbidrag vilket ska täcka ökade 
kostnader. Valnämnden räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett underskott på -16,5 mnkr. Avvikelserna 
mot budget beror främst på felbudgeterade kapitalkostnader, högre kostnader för 
lokalbanken samt att budgeten var i obalans redan vid årets ingång (5,5 mnkr). Principen i 
internhyresmodellen är att internhyror ska motsvara kostnader för lokaler över tid. 
Hyresnivåerna i dagsläget följer dock inte den verkliga kostnadsutvecklingen vilket kommer 
att följas upp genom en utvärdering samt en eventuell revidering av interhyresnivåerna. 
Nämnden prognostiserar att investeringsutgifterna kommer understiga 
Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för år 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Lokalförsörjningsnämnden godkänner budgetprognosen 
med en årsavvikelse på -16,5 mnkr. Det framgår inte om nämnden kommer att besluta om 
en åtgärdsplan eller andra korrigerande åtgärder med anledning av det prognostiserade 
underskottet enligt Borås stads ekonomistyrningsprinciper. Exempelvis borde en 
felbudgetering föranlett en omfördelning av tillgängligt utrymme i ett tidigt skede för att 
nämnden ska ha en möjlighet att uppnå det övergripande målet med en budget i balans. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +6,5 mnkr vid årets slut vilket är något under 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med augusti uppgår till +4,5 mnkr vilket är i rimlig nivå i förhållande till en 
årsprognos att i stort sett uppnå det uppsatta resultatmålet för 2019.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett sammantaget underskott 
på -10,2 mnkr. 4,1 mnkr är en konsekvens av stängningen av Stadsparksbadet under tiden 
som takrenoveringen pågår. Nämnden aviserar ett underskott på -2,0 mnkr för 
genomförandet av Junior EM. Osäkert ännu. Övriga avvikelser är kända och avser de 
sociala investeringsprojekten ” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo”. 
Avvikelserna justeras i samband med årsbokslutet. Föreningsbidrag förväntas klara sin 
verksamhet inom tilldelat Kommunbidrag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på ca +2,7 mnkr tack vare 
fortsatt god utveckling av intäkterna. Årsprognosen beräknas till +7,0 mnkr vilket 
motsvarar nämndens oförbrukade buffert som uppgår till 7,0 mnkr. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-5,5 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret 
2018 är det en förhållandevis normal kostnadsökning med ca 3,2%. Resandevolymen har 
hittills under året ökat med 2,5 % jämfört med motsvarande period förra året. 
Grundbudgeten för verksamheten är dock för låg givet nivån på åkandet. För Väghållning 
skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -3,0 mnkr och hänför sig främst till 
vinterväghållningen. Detta är ändå ett väsentligt lägre utfall än 2018 då verksamheten gav 
ett underskott med -7,2 mnkr. Prognosen för vinterväghållningen ligger nu på 27,5 mnkr 
för helåret 2019 
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -1,0 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Med hänsyn 
till godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat och beslutade öronmärkta projekt 
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samt lägre personalkostnader, som är en konsekvens av vakanta tjänster, prognostiseras ett 
årsresultat på +0,25 mnkr.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett negativt resultat på -0,8 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Underskotten finns inom biblioteksverksamheten, Konstmuseet och 
Stadsteatern vilka delvis täcks upp av nämndens centrala buffert på 1,0 mnkr.  
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +3,5 mnkr för 2019. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser.  
De positiva budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och central administration 
och överskottet kommer från att alla tjänster enligt budget inte är tillsatta. Den enda 
negativa prognosen i delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till -
3,6 mnkr. 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. augusti 2019 är 35,6 mnkr vilket är ca 3,8 mnkr 
lägre än föregående år vid samma tidpunkt. 2019-08-31 var det 726 hushåll som fick 
försörjningsstöd jämfört med 692 hushåll samma tidpunkt 2018 och 789 hushåll 2017. 
Denna minskning av försörjningsstödet och nivån på arbetsmarknadsinsatser innebär att 
fler är i någon form av arbete och får lön i stället för bidrag.  
 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på - 14,4 mnkr. Nämnden har 
fortsatt svårt att bemanna sina i sammanhanget små enheter optimalt, vilket leder till höga 
personalkostnader i förhållande till budget. En annan orsak till underskottet är nämndens 
ökade vård- och omsorgsbehov där bl a åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och 
bemanning. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. 
Övervältring av kostnader till kommunen med anledning av Försäkringskassan förändrade 
tolkning av LSS–lagen leder till ökade kostnader både för myndighetsutövningen och för 
verkställigheten. Det blir nya typer av beslut istället för personlig assistans och det blir även 
förändrade beslut inom personlig assistans med fler korta insatser. I nuläget har staten inte 
kompenserat kommunerna med anledning av denna övervältring. Sociala omsorgsnämnden 
följer utvecklingen inom personlig assistans och nämnden för en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen i ärendet då det inte är rimligt att kommunens verksamhet drabbas av 
budgetanpassningar på grund av statens övervältring av kostnader.  
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden tagit fram en ”Åtgärdsplan 
för ekonomisk balans” med en helårseffekt motsvarande ca 17,7 mnkr. Eftersom 
prognosen är negativ trots beslutad handlingsplan måste nämnden fortsätta arbetet med att 
få balans i ekonomin.  
 
Förskolenämnden prognostiserar ett underskott på -4,0 mnkr. Underskottet bedömer 
Kommunstyrelsen bero på en för hög kostnadsnivå vid årets ingång. Förskolenämnden 
kommer att besluta om en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Dessa åtgärder 
planerar att genomföras under hösten men kommer inte att ge den effekt som krävs för att 
nå en budget i balans under 2019. Nämnden bedöms ha kontroll och medvetenhet om det 
ekonomiska läget men bör följa kostnadsutvecklingen noggrant och vid behov vidta 
ytterligare åtgärder. Antal barn per årsarbetare i Borås stads förskolor var i augusti på 
samma nivå som samma period föregående år (5,1) och är i nuläget lägre än budget 2019 
(5,6).  
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett överskott med +14,0 mnkr. Överskottet beror på 
att statsbidrag som av försiktighetsskäl ej redovisades under 2018 nu godkänts och 
resultatförs. Det prognostiseras även ett överskott när det gäller personalkostnader, som 
beror på vakanser och lägre andel behörig personal än budgeterat. Detta kan även utläsas i 
personaltäthetsmåtten då antal elever per pedagogisk personal har förbättrats i jämförelse 
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med både budget 2019 och utfall  2018, medan lärartätheten i jämförelse med motsvarande 
perioder försämrats något. Grundskolenämnden bedöms ha god ekonomisk kontroll. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -10,0  
mnkr. Nämnden har beviljats ianspråkta 10 mnkr av ackumulerat resultat vilket innebär ett 
prognostiserat slutligt nollresultat. Avvikelserna beror på att kostnaden för köpta 
elevplatser är högre och intäkterna för sålda elevplatser är lägre än budget. Det beror även 
på att skolskjutskostnaderna budgeterats för lågt och att omställningen på 
Björkängsgymnasiet inte får full effekt i år. Kommunstyrelsen bedömer att det finns 
osäkerhet huruvida Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att uppnå det 
prognostiserade resultatet. Nämnden ska följa utvecklingen noggrant och vid behov vidta 
ytterligare åtgärder utöver de redan beslutade.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2019 ett negativ resultat 
motsvarande -13,0 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2019. Underskotten prognostiseras under verksamheterna barn- 
och ungdomsvård med -13,8 mnkr och vård av vuxna gör ett stort minus med -6,0 mnkr. 
Den största delen av underskotten består av köpta externa platser. Underskotten i dessa 
verksamheter kompenseras till viss del av överskott inom administrationen och 
flyktingverksamheten. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett positivt resultat på 29,7 mnkr efter andra tertialet 2019. 
Resultatet efter augusti innehåller erhållna statsbidrag och i budgeten avsatta resurser för 
kompetensutveckling där kostnaden kommer senare under året. För helåret prognostiseras 
ett positivt resultat på 10,0 mnkr. Av resultatet står centrala stödfunktioner för 5,7 mnkr 
som avser ej tillsatta tjänster och avsatta medel för projekt Trygghetshubb som skjutits på 
framtiden. Det har utförts färre hemtjänsttimmar än budgeterat vilket leder till ett överskott 
för vård och omsorg i ordinärt boende. Brukartiden efter augusti är 59 % budgeten för 
2019 ligger på 65 %. Brukartiden efter andra tertialet 2018 var 56 %. Nämnden har i 
årsredovisning för 2018 fått möjlighet att använda 4,5 mnkr av sitt ackumulerade resultat 
till driftinvesteringar vid flytt av verksamhet under 2019. Nämndens prognos tyder på att 
detta inte kommer att behövas. 
 
Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 610 mnkr exklusive 
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2018 till uppgår den 
godkända investeringsnivån till 806 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2019 års 
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 600 (821) mnkr. Hittills under året har 
investeringsutgifterna uppgått till 327 (363) mnkr.  
 
Intern kontroll 
Nämnderna ska i delårsrapporten för januari-augusti 2019 följa upp de kontrollmoment 
som har kontrollfrekvens halvår, tertial, kvartal och månad. Samtliga nämnder har följt upp 
kontrollmomenten enligt ovan med undantag av Lokalförsörjningsnämnden. I 
uppföljningen ska det framgå hur kontrollen har genomförts, hur många eventuella 
stickprov som genomfördes samt resultatet av kontrollen. Det ska även framgå om 
åtgärder behöver vidtas om några avvikelser vid kontrollerna har upptäckts. Detta saknas i 
Lokalförsörjningsnämndens rapport. Kommunstyrelsen uppmanar därför 
Lokalförsörjningsnämnden att vara mer noggrann med analysen vid nästa 
uppföljningstillfälle. Ekonomistyrning och Kvalitet och utveckling kommer att genomföra 
en workshop under hösten som samtliga förvaltningar inbjuds att delta i. Ämnen som 
kommer att tas upp särskilt är då analys av kontrollmoment. 
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Bolagens resultat 2019 
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka 
sammanställd redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag 
är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda 
redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 % respektive 55 %. 
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 105 mnkr. Prognosen är 80 mnkr bättre än budget, 
bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 10 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 70 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan 
finansieras 2019 med koncernbidrag.  
                                                                                                                                             
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens delårsrapporter varierar i innehåll. De bolag 
som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller 
någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats.  
 
 

 
 
 
Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per 
augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.  
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Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto    mnkr 

Stadshuskoncernen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -1,6 -2,5 -2,6 -0,1 

Borås Energi och Miljö AB  37,1 0,1 45,0 +44,9 

Borås Elnät AB 47,0 41,1 64,7 +23,6 

Borås Djurpark AB 2,2 -13,0 -12,0 +1,0 

Borås kommuns Parkerings AB 7,0 7,4 8,5 +1,1 

Industribyggnader i Borås AB 14,5 9,0 11,0 +2,0 

BoråsBorås TME AB -12,0 -19,2 -18,5 +0,7 

Akademiplatsen AB -17,7 -23,9 -26,4 -2,5 

Inkubatorn i Borås AB -1,5 -2,6 -2,9 -0,3 

Summa Stadshusbolagen  75,0 -3,6 66,8 +70,4 

 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,1 mnkr 
sämre än budget till följd av kostnader för styrelseutbildning. Bolagets underskott förutsätts 
finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av 
Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat budgetuppföljning tom april. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir 44,9 mnkr bättre än budget, 
vilket främst förklaras av att kraftvärmeverket i EMC-projektet ännu inte aktiverats.  
Investeringsnivån förväntas bli 7 mnkr högre än budgeterade 260 mnkr, exklusive EMC-
projektet, då investeringar från 2018 har skjutits fram till 2019.  
 
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 57,8 mnkr, och ett resultat 
som är 31,7 mnkr sämre än utfallet under motsvarande period 2018. Lägre avskrivningar 
och räntekostnader är de främsta orsakerna till avvikelsen men även något lägre intäkter 
och lägre externa kostnader bidrar till resultatet.    
 
EMC-projektet är inne i sin slutfas och nettoinvesteringen uppgår till 3,4 mdkr per den 31 
augusti. Totalbudgeten är 3,7 mdkr. Problem med turbinen har försenat aktiveringen av 
kraftvärmeverket, den skulle gjorts i mars men kommer troligen att göras först i oktober.  
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Dotterbolaget Boras Waste Recovery AB avvecklade sin verksamhet under 2018 och har 
likviderats under 2019.                                                                                                                                       
 
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

 AO Energi: Prognos förbättrad med 19,5 mnkr mot budget (prognos 48,3 mnkr). 
Utfallet per augusti är 27,6 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen beror på 
uteblivna avskrivningar och räntekostnader kopplat till kraftvärmeverket. Samtidigt 
ligger intäkterna, främst för el och fjärrvärme, 32,3 mnkr lägre än budget.  

 AO Vatten och Avlopp: Prognos förbättrad med 4,2 mnkr mot budget (prognos    
-17,2 mnkr). Utfallet per augusti är 10,2 mnkr bättre än budget då affärsområdet 
har haft högre intäkter för slam och dagvatten samt lägre externa kostnader.  

 AO Avfall och återvinning: Prognos försämrad med 1,7 mnkr mot budget (prognos 
3,4 mnkr). Utfallet per augusti är 3,8 mnkr bättre än budget, till följd av högre 
intäkter.      

 AO Övriga verksamheter: Prognos förbättrad med 23 mnkr mot budget (prognos 
10,5 mnkr). Utfallet per augusti är 16,3 mnkr bättre än budget då den försenade 
aktiveringen minskar räntekostnaderna. 

 
Borås Elnät AB räknar med ett årsresultat som är 23,6 mnkr bättre än budget. Det 
förbättrade resultatet beror främst på en gynnsam utveckling på kostnadssidan. Utfallet per 
augusti är 47 mnkr, vilket är 19,6 mnkr bättre än budget och 12,7 mnkr bättre än 
motsvarande period föregående år. Investeringsnivån är 46 mnkr högre i prognos (276 
mnkr) då investeringar från 2018 har skjutits fram till 2019. 
 
Bolaget har precis erhållit beslut om sänkt intäktsram för kommande regleringsperiod, 
2020-2023. Ramen hamnar betydligt lägre än den tidigare nivån och kommer påverka 
bolaget i hög grad, men det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser det får.  
 
Under perioden har den nytillträdda styrelsens arbete koncentrerats till att sätta sig in de 
utmaningar som aktuella myndighetsbeslut innebär för bolagets utveckling.  
 
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -12 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än budget 
och 7,9 mnkr bättre än 2018 års utfall. Förbättringen baseras på utfallet per augusti som är 
1,7 mnkr högre än budget. Djurparken har haft en bra säsong med många besökare, och 
årsprognosen ligger på 268 000 besökare mot budgeterade 265 000. Prognosresultatet för 
hela året förutsätter budgeterade besöksvolymer under hösten och att inga oförutsedda 
kostnader uppstår. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att 
ge ett nollresultat. 
 
Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 1,1 mnkr bättre än budget, till 
följd av högre intäkter. Investeringsnivån bedöms bli 2,7 mnkr högre än budget. 
Parkeringshuset Vulcanus ska stå klart i höst. 
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med P-huset Vulcanus, kravspecifikation 
för upphandling av parkeringsautomater och telefonparkering, översyn av priser och 
produkter samt beslutat om ytterligare laddstolpar. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är 2 mnkr 
bättre än budget, främst till följd av lägre underhållskostnader. Investeringarna följer plan.  
 
Under perioden har styrelsen arbetat med en översyn av fastighetsmarknaden i Borås, 
avseende eventuella strategiska fastighetsköp. 
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BoråsBorås TME AB bedömer resultatet till 0,7 mnkr bättre än budget. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. Bolaget har 
under sommaren stått värd till FriidrottsEM U20, som har involverat nästan all personal 
och haft flera projektanställningar. 
 
Under perioden har styrelsen uppdaterats i projekten Championship European Athletic 
U20, Versace Retrospective, No Limit Street Art festival 2020 samt Borås 400 år. 
 
Akademiplatsen AB räknar med ett resultat som är 2,5 mnkr sämre än budget. Bolaget 
har omförhandlat avtalet med operatören för Borås Kongress vilket minskar intäkterna, 
och några kostnader för iordningställandet har förskjutits från 2018 till 2019. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen tecknat tilläggsavtal för långtidshyran av LED skärm till 
Borås Kongress. Det finns ett tilldelningsbeslut för inköp av skärm men då beslutet är 
överklagat kan avtal inte skrivas. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är 0,3 mnkr sämre än budget. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
  
Bostadsbolagen 
                                                                                                                                                                          

Resultat efter finansnetto    Mnkr 

Bostadsbolagen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 40,2 20,5 34,2 +13,7 

Fristadbostäder AB -3,3 3,0 -1,2 -4,2 

AB Sandhultsbostäder 2,6 0,7 1,0 +0,3 

AB Toarpshus 1,5 0,8 1,0 +0,2 

Viskaforshem AB 2,7 3,5 3,5 0 

Summa Bostadsbolagen  43,7 28,5 38,5 +10,0 

 
Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2019 på 38,5 mnkr, vilket är 10 
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
 
AB Bostäder i Borås och AB Toarpshus har pågående nyproduktionsprojekt för att möta 
behovet av fler bostäder i kommunen. 
 
I augusti 2019 var 23 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 20 vid samma 
period föregående år samt 10 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 13,7 mnkr bättre än i budget. Den 
positiva avvikelsen utgörs både av högre hyresintäkter och lägre omkostnader. Bolagets 
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prognos är lägre än utfallet per augusti vilket beror på att sista tertialet alltid är 
kostnadstungt till följd av säsongsvariationer.  
 
På intäktssidan har hyrorna höjts med 1,95 % från 1 februari, en högre höjning än 
budgeterat. Bolagets intäkter ökar även till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden 
om standardhöjningar och att fler då väljer det dyrare alternativet vid badrumsrenovering. 
Dessutom bidrar högre fakturering till hyresgäster för skador samt låga vakanser till högre 
hyresintäkter.  
 
Rörelsens omkostnader beräknas bli 3,4 mnkr lägre än budgeterat, främst till följd av att 
kostnaderna för uppvärmning, el och vatten blir lägre. Dessutom beräknas 
utrangeringskostnader och finanskostnader hamna något under budget. 
 
Ombyggnationen av fastigheten på Våglängdsgatan 19 drabbades av kraftigt ökade 
kostnader, och då bolaget inte fick någon förklaring av entreprenören valde man att inte 
betala fakturorna. Det har medfört att entreprenören stämt AB Bostäder, som nu avvaktar 
Tingsrättens hantering. Beroende på utfallet kan en nedskrivning av fastigheten bli 
nödvändig och i så fall belasta årets resultat. Detta har inte tagits med i årsprognosen. 
Investeringsnivån har i prognos minskat från budgeterade 418 mnkr till 412 mnkr. Den 
pågående nybyggnationen av 112 lägenheter på Hulta Torg följer plan, och endast 9 
lägenheter är inte uthyrda. Om- och tillbyggnationen av lokalerna vid Hässle Torg samt 
Våglängdsgatan är klara. Bolaget har förvärvat en fastighet i det nya området 
Regementsstaden där det planeras att byggas cirka 140 nya lägenheter. Underhållsarbetet 
följer plan, och arbete pågår med att systematisera det löpande underhållsarbetet där varje 
fastighet ska ha en aktuell underhållsplan.  
 
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 29 stycken, varav 5 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 4,2 mnkr sämre än budget till följd av 
högre renoverings- och underhållskostnader. Investeringsnivån ligger enligt budget på 3,9 
mnkr, vilket utgörs av badrumsrenoveringar, ett takrenoveringsprojekt, ombyggnation av 
en förskola samt installation av en solcellsanläggning. Bolaget planerar också för 
nyproduktion av 28 lägenheter i ett trygghetsboende i centrala Fristad. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut tom april 2019.  
 
AB Sandhultsbostäder räknar med ett årsresultat som är 0,3 mnkr bättre än budget till 
följd av lägre räntekostnader. Samtidigt ökar förvaltningskostnaderna i och med de 60 nya 
lägenheterna i Sjömarken, som stod klara i mars. Bolaget har 13 outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har den till stora delar nya styrelsen fortsatt sitt arbete enligt direktiv samt 
genomfört en utbildning gällande ansvarsfrågor och ekonomi. 
 
AB Toarpshus beräknar resultatet till 0,2 mnkr bättre än budget, vilket beror på lägre 
räntekostnader än budgeterat. Nybyggnationen av 50 lägenheter i Kråkhult, Dalsjöfors, 
pågår och första etappen är klar för inflyttning i september. Bolaget har fem outhyrda 
lägenheter. 
 
Under perioden har den till stora delar nya styrelsen fortsatt sitt arbete enligt direktiv samt 
genomfört en utbildning gällande ansvarsfrågor och ekonomi. 
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Viskaforshem AB räknar med ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen arbetat med att få till nybyggnation av bostäder.  
 
 
 
Övriga bolag 
 
 

Resultat efter finansnetto    Mnkr 

Övriga  
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund 

 
1,4 -2,4 -0,6 +1,8 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 
-1,1 0 -1,0 -1,0 

 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 1,8 mnkr bättre än förbundets budget. 
Avvikelsen beror på vakanser och lägre pensionskostnader.   
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 1 mnkr sämre än förbundets budget.  
 

 
Internbanken  
 
Verksamheten hittills under 2019 
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget 
Standard & Poor..  
 
Internbankens upp- och utlåning   mnkr 

 2018-12-31 2019-08-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 8 258,5 9053,0 794,5 

Internbankens upplåning, intern -213,7 -174,2 39,5 

Internbankens upplåning, extern * -8 044,8 -8 878,8 -834,0 

* varav 195,0 mkr (få 194,8) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 
 
Internbankens utlåning till Borås Energi och Miljö AB har ökat med ca 400 mnkr, till AB 
Bostäder med knappt 200 mnkr, till Borås Elnät AB med 100 mnkr samt till Borås 
Kommuns Parkerings AB och AB Toarpshus med 50 mnkr vardera under årets första 8 
månader. 
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Internbankens resultat   mnkr 

 2018-12-31 2019-08-31 2019-12-31 
Prognos 

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 87,5 72,7  99,0 

Räntekostnad internbankens upplåning -63,1 -53,6 -72,0 

Internbankens administrativa omkostnader -1,6 -1,1 -2,0 

Resultat Internbanken 22,8 18,0 25,0 

* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.  
 
 
 
 
Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 
                                             

                  Mål           Riskmandat                 Utfall  Uppfyllt 

Kapitalbindning        2,5 år           1,5 år ‐ 3,5 år                 1,9 år  Ja  
Räntebindning           2,5 år           1,5 år ‐ 3,5 år                 2 år     Ja  
                                                           

                                                 

                  Mål           Riskmandat                 Utfall  Uppfyllt 

Ränteförfall           < 1 år           0% ‐ 50%                 44%     Ja  
                                                         �
                  Mål           Kapitalförfall        Likviditet        Utfall  Uppfyllt 

Likviditetstäckning 12M     >100%            2 758 Mkr        
 3 322 
Mkr*      120%     Ja  

*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr                                   �
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  
 
Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)  3 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 

99,9 % av målvärdet) 
 9 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)  - 

Ej rapporterat  - 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  14 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag  31 

Antal delvis genomförda uppdrag  38 

Antal ej genomförda uppdrag  3 

Ej rapporterat   

Totalt antal uppdrag  72 

 
 
Människor möts i Borås 
 
Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Antal gästnätter i Borås.   216 616 220 000 224 955 

 

Delårsrapport tertial 2 ska redovisa ackumulerat resultat aug-18 till juli-19 men juli månads rapport 
kommer inte förrän i september varför här enbart kan redovisas med förskjutning en månad bakåt. Juli-
18 till juni-19 var det 224 955 belagda bäddar. Håller denna nivå i sig även i juli-19 så är målet nått.  
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska 
utredas. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd. Ett 
interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden. Syftet med 
ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa förståelse för och 
kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper och 
möjligheter i olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas 
till vad den utredning som startade 2018 visar. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. 

Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i 
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till 
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen 
på den aktuella tiden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder 
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större 
attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska 
tas fram. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare 
med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Genomfört 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet 
med och bemötande av nationella minoriteter. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Genomfört 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden 
utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet 
för kvinnor i prostitution. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Genomfört 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är 
på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i 
uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och 
stillasittande. 

Sociala 
omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet 
på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Genomfört 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Genomfört 

 
 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
 
Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn 
på förskolan, %.  95,8 100 95,7 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %.   80 90 80 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.  222 222 220 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % 
 

 87,3 100 87,2 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, % 
 

 95,2 100 95 

Andel elever med högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen, %  93 93 93 

 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan 
Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare 
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lägger grunden för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en 
viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 

Drygt 3 procent av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har 
uppgett att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på 
de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare 
ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket 
motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter från 2018 då 4 700 
vårdnadshavare besvarade enkäten. 

 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 procent av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Det finns flera orsaker till brister i 
måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i resultaten mellan olika 
skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika 
elevgrupperna vore mer integrerade. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har stor betydelse för 
bristande måluppfyllelse. Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är 
ett ärende i Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, 
elevers språkutveckling samt pojkars måluppfyllelse. 

 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 
Målvärdet för elevernas meritvärde har inte uppnåtts. Utfallet är 220 i jämförelse med målvärdet 222. 
Analys av orsaker och åtgärder som övervägs enligt kommentarerna för gymnasiebehörighet ovan 

 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 
Målvärdet är inte uppnått och orsaker till låg måluppfyllelse är brister i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. 
Exempel på otrygga platser kan vara omklädningsrum och vid toaletter. Elevers språkbruk upplevs av 
personal i skolorna ha försämrats, vilket kan leda till upplevelser av utsatthet och kränkningar. 
Kontinuitet i ledning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i 
bemötande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för förbättrat 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare insatser för att förbättra 
arbetet kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i normkritik och 
förebyggande av extremism. 

 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan 
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet 
"Jag känner mig trygg" och utfallet i elevenkäten är 95 procent. Trygghet ingår som en del i det goda 
pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet 
analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och gjorda analyser. 

 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
Utfallet för läsåret 2018/19 kan redovisas först i Årsredovisningen för 2019 då den nationella 
Skolverksstatistiken (SIRIS) publiceras först i december 2019. Med utgångspunkt i statistiken för läsåret 
2017/18 där 93 procent av eleverna nådde en examen har arbetet fortsatt i enlighet med utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna utvecklingsområdena är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker 
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bedömning. Uppföljningar av skolornas arbete med insatser visar att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar inom flera områden. Förvaltningen har i sina analyser också 
identifierat att det finns program med vikande resultat. Här pågår insatser på skolnivå. 
 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att 
tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av 
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna. 

Kommunstyrelsen  Genomfört 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i 
socioekonomiska områden, som underlättar för fler att få åka med på 
läger, tävlingar och cuper, ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

Förskolenämnden  Genomfört 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

Förskolenämnden  Delvis 
genomfört 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland 
ska utredas av Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019. Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska. Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas 
under 2019. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Genomfört 

Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik 
ska utredas. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Genomfört 

Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Genomfört 
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Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 02:30. 

Miljö- och 
konsumentnämnd
en 

 Genomfört 

 

Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.   98 100 99 

 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 
rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 
automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på 
lokalisering av framtida höga hus. 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att 
under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Tekniska 
nämnden 
Kommunala bolag 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan 
för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar 

Tekniska 
nämnden 

Genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus. 

Tekniska 
nämnden 

Genomfört 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 
Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel närproducerade livsmedel, %    20 32 

 

Målvärdet är uppfyllt när gäller livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad 
inom en radie på 15 mil från Borås tätort 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden 
ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  Genomfört 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering 
och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 
Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 
 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera 
möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är 
tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden 
med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel ekologiska livsmedel, %.    50 40,5 

 

Utfallet för andelen ekologiska livsmedel för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 51 procent 
 Grundskolenämnden 45 procent 
 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 45 procent 
 Vård- och äldrenämnden 45 procent 
 Servicenämnden 32 procent 

 
De flesta nämnder skriver att det nya grossistavtalet för livsmedel som trädde i kraft 1 maj 2019 är 
dyrare än det tidigare avtalet och enligt Grundskolenämnden finns det en oro för att denna 
kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya distributionscentralen, inte kompenseras för och 
därmed kommer att påverka skolornas matsedlar negativt. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 
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Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid   7,4 7,2 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten   447 400 447 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid  
Sjukfrånvaron har sedan 2018 legat relativt konstant för Borås Stad. Kontaktyrken har generellt en högre 
sjukfrånvaro jämfört med andra yrkesgrupper.  Sett enbart utifrån ett könsperspektiv har kvinnorna 
högre sjukfrånvaro än män. Yrkesgrupper som visar positiv utveckling är bland annat personal inom kök 
och städ samt personlig assistent. Gymnasielärarna som ökade under 2018 visar nu på en sjunkande 
sjukfrånvaro. Samtliga förvaltningar arbetar med att sänka sjukfrånvaro och flera lyfter fram 
Organisationshälsa som samarbetspartner.  
  
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Andelen timavlönade har i stort en positiv utveckling över tid. Några större förvaltningar med stort 
behov av timavlönad personal lyfter fram utmaningen med kompetensförsörjningen i stort och 
problematiken kring låg grundbemanning och hög sjukfrånvaro. Bemanningsenheten lyfts fram som en 
viktig samarbetspartner. Inom till exempel Vård- och äldreförvaltningen har arbetet med att öka 
grundbemanning och en satsning på att få vikarier att jobba båda semesterperioderna. Insatser som gett 
positiva effekter. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas. 

Kommunstyrelsen Ej genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare 
kan ske på entreprenad. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur 
för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

 
Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet med 
jämställdhetsintegrering att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd ska ha en handlingsplan för 
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jämställdhetsintegrering och den ska bland annat innehålla verksamhetens behov av 
insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  
 
I Budget 2019 ska nämnderna beskriva hur nämnden avser att arbeta för att 
budgetprocessen och budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens 
intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka 
effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att 
beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom 
verksamheten med ett externt fokus, det vill säga utifrån invånares, kunders, brukares och 
elevers mm perspektiv. Nedan följer några exempel på aktiviteter som rapporterats från 
nämnderna i delårsrapporten per augusti. 
 
Flera förvaltningar har fortsatt arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad 
statistik för att kunna göra analyser utifrån jämställdhetsperspektivet. 
 
Kommunstyrelsen arbetar inom Centrum för Säkerhet och Kunskap (CKS) att strategiskt 
förebygga och motverka Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås Stads medarbetare och i 
denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad gäller 
”förövare” och offer. Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader 
Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt 
arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt. 
 
Överförmyndarnämnden kommer under hösten att påbörja ett projekt med att granska 
myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. Målet är att undersöka om ärenden 
handläggs olika beroende på vilket kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. 
 
 Fritids- och folkhälsonämnden har under våren arbetat fram ett material som kan 
benämnas som föreningsbokslut. Här framgår medlemsfördelning mellan män och kvinnor 
i respektive föreningskategori samt även i styrelser. Materialet ska användas i 
utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnader mellan olika 
föreningskategorier och utgöra underlag för ett förbättrings-/förändringsarbete. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i förvaltningen. 

 Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 
 Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där 

detta är möjligt, oavsett kön 
 Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och 

likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. 
Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsarbetet i det 
ordinarie arbetet är att ge dem ökad kunskap kring normkritiskt tänkande, diskriminering 
och stereotypa uppfattningar beträffande genus. För att medarbetarna ska kunna sätta 
kunskapen i relation till sitt arbete med brukaren har samtliga medarbetare bjudits in till en 
obligatorisk föreläsning om normer kring kön i samhället och könsstereotypa 
förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till brukaren.  
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Sammanställd redovisning 
 
 
 

 

Resultaträkning

mnkr

Delår 
2019-08

Delår 
2018-08

Budget 
2019

Prognos 
2019

Delår 
2019-08

Delår 
2018-08

Budget 
2019 *

Prognos 
2019 * Not

Verksamhetens intäkter 1 116 1 151 1 842 1 694 2 202 2 285 4 161 3 978 1

Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Verksamhetens kostnader -5 204 -5 030 -7 971 -7 821 -5 853 -5 751 -9 680 -9 486 2,3

Avskrivningar/Nedskrivningar -178 -152 -240 -260 -430 -372 -681 -663

Verksamhetens nettokostnader -4 266 -4 031 -6 369 -6 387 -4 081 -3 838 -6 200 -6 171

Skatteintäkter 3 437 3 305 5 156 5 157 3 437 3 305 5 156 5 157

Generella statsbidrag och utjämning 864 848 1 263 1 297 864 848 1 263 1 297

Finansiella intäkter 116 145 135 140 50 8 136 142

Finansiella kostnader -69 -70 -105 -105 -69 -33 -251 -218

Periodens resultat 82 197 80 102 201 290 104 207

* Avser totalt för bolagen och kommunen, ej eliminerat

KoncernKommun
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Balansräkning Kommun Koncern 

mnkr
Delår 

2019-08
Bokslut 
2018-12

Delår 
2019-08

Bokslut 
2018-12

Tillgångar
Anläggningstillgångar 13 997 13 082 16 459 15 561

Immateriella anläggningstillgångar 2 3 5 6

Materiella anläggningstillgångar 5 046 4 859 16 233 15 334

Finansiella anläggningstillgångar 8 949 8 220 221 221

Omsättningstillgångar 2 104 2 110 1 861 2 069

Förråd m m 174 169 205 217

Kortfristiga fordringar 1 219 1 093 902 992

Kortfristiga placeringar 422 552 422 552

Kassa och bank 289 296 332 308

Summa tillgångar 16 101 15 192 18 320 17 630

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5 047 4 964 6 193 5 999

- därav periodens/årets resultat 82 318 201 351

Avsättningar 505 591 1 001 1 096

Avsättningar för pensioner 446 525 492 575

Övriga avsättningar 59 66 509 521

Skulder 10 549 9 637 11 126 10 535

Långfristiga skulder 6 136 5 485 6 687 5 806

Kortfristiga skulder 4 413 4 152 4 439 4 729

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 101 15 192 18 320 17 630

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter - -

Pensionsförpliktelser 1 578 1 578

Övriga ansvarsförbindelser 469 230

Summa panter och ansvarsförbindelser 2 047 1 808

Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2019-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga

förändringar har skett sedan 2018-12-31.
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Redovisningsprinciper 
 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) för mindre aktiebolag 
respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa 
olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i 
efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som 
tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 
görs inte i den sammanställda redovisningen. 
 
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 16 och 17 
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från 
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med 
31 augusti 2019. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats 
och bokförts i 201908. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid 
årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende 
internbanken med aktuella mellanhavanden per 31 augusti. Övriga elimineringar är 
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar. 
 
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Avgifter och ersättningar 423 391 1 366 957
Hyror och arrenden 112 112 147 566
Driftbidrag 499 537 519 557
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0
Investeringsbidrag (direktförda) 4 3 4 3
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar 12 48 12 48
Försäljning av exploateringsfastigheter 18 28 18 28
Försäljningsmedel övrigt 37 24 48 35
Övrigt 11 8 88 91
Summa 1 116 1 151 2 202 2 285

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Personalkostnader -3 506 -3 386 -3 852 -3 724
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner -1 046 -1 414 -1 149 -1 514
Tjänster -1 302 -1 255 -1 557 -1 568
Materiel -193 -179 -238 -244
Realisationsförluster 0 0 0 0
Transfereringar, bidrag mm -203 -210 -206 -215
Summa -5 204 -5 030 -5 853 -5 751

Not 3 Revisionskostnader Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Revision Deloitte AB 0 0 -1 -1
Revision Borås Stad -3 -3 -3 -3
Övrigt Deloitte AB 0 0 -3 -1
Summa -3 -3 -7 -5
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Den sammanställda delårsrapporten avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund 
(55%) och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (50%). En uppställning av de 
majoritetsägda bolagen som ingår i ”koncernen” återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt 
om bolagen. 
 
Förändring av redovisningsprinciper 
                                                                                                                                                                          
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut. 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 godkänns som redovisning 
av uppdrag i Budget 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson     
Kommunstyrelsens ordförande   
 

Magnus Widén 
Ekonomichef 

 
 



Lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 

 

Utredningar i samband med uppdrag 

2019-00629 Utredning om 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa. 

2019-00600 Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
stödverksamhet för personer i prostitution. 

2019-00611 Skrivelse om Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder från  Kulturnämnden 

2019-00576 Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, redovisning av 
budgetuppdrag från Tekniska nämnden 

2019-00640 Fritids- och folkhälsonämndens beslut om möjligheten att hålla alla fritidsgårdar 
öppna sommartid ska utredas 

2019-00639 Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar 
kan starta 

2019-00154 PM Utred möjligheterna att använda trygghetsvakter.  
 
2019-00818 Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 
2019 

2019-00818 Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska 
utredas 

2019-00818 Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas 
 
2019-00818 Fritidshem och öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland 
ska utredas  
 
2019-00818 Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 

barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 

presenterar fördelar och möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 

förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 

personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 

30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell. 

Modellen har tidigare använts under stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram 

behovet av antal årsarbetare i verksamheten. Vidare förs det i utredningen 

resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers storlek samt 

möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 

Detta om samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 

skulle välja att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. 

Eftersom samtliga vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta är 

uträkningarna baserade på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % 

av vårdnadshavarna för att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. 

Beroende på hur stor andel av vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten 

till utökad vistelsetid så skulle det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-

82 heltidstjänster för att täcka den ökade beläggning som förslaget skulle 

medföra. Detta i kombination med den ansträngda personalsituation som råder 

medför en utmaning.  

 

I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 

med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 

med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämnas 15 

timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 

att barn till vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

1 Inledning 

Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet. 1 Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Av 

Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barnen 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska utgå från 

en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet.2 Förskolan ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas.   

 

Enligt Skolverket ska barn från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 

som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om 

barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.3 Barn som har 

vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års 

ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 

Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel 

tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. Förskolan 

kan inte ta ut avgifter från vårdnadshavarna för de 15 timmarna. 

 

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 

barnet är sex månader. Under januari 2019 gick 5 844 barn i kommunala 

förskolor i Borås Stad. Av de 5844 barn som är inskrivna i Borås Stads egna 

förskolor i januari 2019 var 968 barn till föräldralediga eller arbetslösa med 15 

timmars vistelsetid per vecka.  

 Utredningens syfte och uppdrag 

Utifrån det uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt Förskolenämnden i Budget 

2019 är utredningens syfte är att utreda möjligheten till att erbjuda 30 timmars 

vistelsetid för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. I 

utredningen kommer fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget att 

kartläggas och presenteras.  

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerade barn och dess åldrar i Borås Stads 

kommunala förskolor. Uträkning av hur personalbehov och personalkostnad 

skulle kunna påverkas vid ett införande av 30 timmars vistelsetid har gjorts med 

hjälp av en inom staden beprövad modell, som tidigare använts under 

stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram behovet av antal årsarbetare i 

verksamheten. Vidare förs det i utredningen resonemang kring arbetsmiljö, 

eventuell påverkan på barngruppers storlek och möjliga ekonomiska 

konsekvenser.  

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 8 kap, 2 §  
2 Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
3 skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
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Underlag för utredningen har även inhämtats från biträdande rektorer, 

verksamhetschefer samt chefer för ekonomi-och HR-funktionerna.  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

2 Beskrivning av nuläge 

 Förskolans uppdrag 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019, framkommer 

att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samtidigt som den också ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.4 I utbildningen har leken en central 

plats och barnen ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån 

förutsättningar och förmåga. I samarbete med hemmen ska förskolan främja 

barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. 

 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 

som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 

barnen. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm 

med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 

vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 

samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 

lek och kommunikation. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 

var i landet barnet bor.5 Den ska ta hänsyn till barns olika behov och 

förutsättningar och anpassas till alla barn i förskolan. En likvärdig utbildning 

innebär att den inte kan utformas på likadant sätt överallt.  

 

Forskning visar att det finns fördelar med att barn vistas i förskolan.6 Barn som 

går i förskola med hög kvalitet upplever flera positiva effekter oberoende av 

barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta 

barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras 

kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. I ett underlag framtaget på 

uppdrag av Malmö Stad, diskuteras förskolans betydelse för barns utveckling, 

lärande och hälsa.7 Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har 

utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn från 

familjer med knappa resurser. Likaså visar sig även barnets tid på förskolan har 

stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången blir framgångsrik. De 

här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans 

kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas 

förmåga att orientera sig i relation till barnet. 

  

                                                      
4 Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
5 Skollagen (2010:800), 1 kap 9 § Likvärdig utbildning 
6 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer  
bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska databasen (nb-ecec) 
7 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. Diskussionsunderlag 
till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 



Borås Stad 
Datum 

2019-05-13 
      

      
Sida 

7(13) 

 

Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

 Regler och villkor för förskola inom Borås Stad 

Reglerna för förskola inom Borås Stad grundar sig på bestämmelserna i 

Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. Plats i förskola eller pedagogisk 

omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med ett års ålder och upp till 

förskoleklass.  

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 

barnet är sex månader. Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 

till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller för barnets eget behov 

på grund av familjens situation i övrigt.  

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds i dagsläget 

förskola 15 timmar i veckan. Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i 

sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver verksamheten. Om ett barn har behov av utökad 

vistelsetid i förskolan kan vårdnadshavarna ansöka om detta, då görs en 

individuell prövning utifrån barnets behov.  

 Placeringstid i förskolan 

Under januari-mars 2019 hade i snitt 1001 barn till föräldralediga och arbetslösa 

placering på 15 timmar i förskolan. Fördelningen skiljer sig något åt mellan de 

olika områdena inom kommunen. På områdena Norrby och Hässleholmen 

återfinns flest 15 timmars placeringar på förskolorna, i snitt ca 24 % på de olika 

förskolorna inom områdena tätt följt av område Viskafors där i snitt runt 22 % 

av barnen har 15 timmars placering. Områden med lägre beläggning av 15 

timmars placeringar är områden som Brämhult, Dalsjöfors och Sandared som 

ligger runt 12-14 %.   

I Förskolenämndens Budget för 2019:2 redogörs för att andelen barn som går i 

förskola och deras vistelsetider har ökat. Förskolenämnden hade 

betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 

Vistelsetiderna hade ökat med ca 5 % mellan åren. Prognosen tyder på att 

antalet barn som vistas i förskola kommer att fortsätta öka. Ny statistik från 

befolkningsprognosen från april 2019 visar att fram till år 2023 beräknas antalet 

barn mellan 1-5 år att öka med cirka 230 stycken inom kommunen. Det är 

främst inom områdena Centrum, Göta och Sjöbo som ökningen beräknas ske.  

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 

den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. 

 Personaltäthet 

Sverige befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur och arbetslösheten är låg. 

Det innebär att färre personer är tillgängliga för kortare vikariat. Dessa vikariat 

är viktiga för verksamheten för att täcka upp behov vid sjukfrånvaro, frånvaro 

på grund av vård av barn och semestrar hos den ordinarie personalen. 

Konsekvensen är att det i många fall inte finns personal att ersätta med vid 

frånvaro trots att behovet finns. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar för 

kvarvarande personal, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade åkommor. I 

Budget 2019:2 kan förvaltningen konstatera att sjukskrivningstalet stabilt ligger 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

på 9,2 %, där just sjukskrivningar på grund av stress är en av orsakerna. 

Förvaltningen ser också att det rapporteras in tillbud- och arbetsskador med 

stressrelaterade orsaker. Antalet tillbud som härrör till stress på grund av 

arbetsbelastning ökade från 52 stycken 2017 till 77 stycken 2018. 

Personaltätheten inom förskolan behöver ta en utgångspunkt i Skollagens 

mening om förskolans kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver 

optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är också viktigt 

att säkerställa rektorers möjligheter att verka som pedagogiska ledare och då 

handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

En utmaning som förvaltningen står inför redan nu bekräftas via 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben”8 som bland 

annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska 

yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 

även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 

innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig 

personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 

kommande fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad, det 

visar såväl Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som SKL:s 

rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”9 där de 

tydligt signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 

kommande åren. 

 Barngruppens storlek  

Kommunfullmäktiges har i Budget 2019 även uppdragit åt Förskolenämnden 

att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. I Borås 

Stads kommunala förskolor under första delen av 2019 består barngrupperna i 

snitt av 15,33 barn för grupper med alla åldrar. Antalet varierar mellan olika 

förskolor. Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att redogöra för vilka 

förutsättningar som krävs för att nå Skolverkets riktlinjer avseende 

barngruppers storlek.  

Enligt Skolverket är ett riktmärke för barngruppens storlek för barn mellan ett 

och tre år sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 

vara nio till femton barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som 

något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står att huvudmannen och rektorn bör 

utifrån respektive ansvar ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets 

bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.10 I skandinavisk 

forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra 

gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade.11 Det finns 

                                                      
8 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
9 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
10 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 
11 Persson, S (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i 
förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. Stockholm: Fritzes 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

dock begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns 

hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i 

förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av 

att svensk förskola är likvärdig betonas i forskning12 då det råder konsensus om 

att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet 

påverkar barn negativt. 

I dialog med biträdande rektorer framkommer att de barn som har en 

vistelsetid på 15 timmar i huvudsak är i förskolan tre dagar i veckan fördelat på 

5 timmar per dag. Detta kan givetvis variera från förskola till förskola men i 

huvudsak är det vanligare att barnen går tisdag-torsdag i förskolan och att 

måndagar och fredagar ger utrymme för planeringstid för pedagogerna.  

En aspekt som inte lyfts ofta i forskningen om villkor för en hög kvalitet, är 

förskolepersonalens möjligheter till planering, utvärdering och diskussioner om 

sitt arbete. Vidare framkommer i dialog med biträdande rektorer att kvaliteten i 

deras arbete har ett klart samband med planeringstid eftersom det berör 

grunderna för att kunna utveckla, planera inför och utvärdera sin verksamhet. 

Planeringstid ses som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett 

bra pedagogiskt arbete. I förskolan är emellertid förutsättningarna för att kunna 

planera sin verksamhet genom att ha planeringstid inte lika självklar och den 

kan se olika ut mellan kommuner och i kommunerna. Den skillnad som 

möjligheten till planeringstid kan medföra kan således ha en påverkan på 

undervisningens likvärdighet.  

 Beräkning av personalbehov 

För att uppskatta behovet av pedagogisk personal vid ett införande av 30 

timmar vistelsetid i förskolan har en modell använts som differentierar 

personalbehovet utifrån yngre och äldre barn, där barn under 2,5 år viktas 50 % 

högre ur bemanningssynpunkt. Modellen har tidigare använts inom Borås Stad i 

mer än 10 år under Stadsdelstiden för att beräkna rimlig nivå av bemanning, det 

vill säga behov av pedagogisk personal. Uträkningar gjorda i modellen visar att 

nuvarande behov av pedagogisk personal inom förvaltningen ligger på cirka 

1108 årsarbetare. Förvaltningen bedömer att det redan i dagsläget saknas 

pedagogisk personal och att den nivå som modellen visar på inte fullt nås.  

Nedan beskrivs behovet av pedagogisk personal i förskolorna samt uppskattad 

kostnad för dessa.  

 Årsarbetare, totalt: Behov antal 

årsarbetare: 

Beräknad kostnad: 

Nuvarande 

personalbehov  

jan-mars 2019 

1108   

Vistelsetid upp till 15 

h 1 

1190 +82 + 37 mnkr 

Behov 25 % 2 1128 +20 + 9 mnkr 

                                                      
12 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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Behov 50 % 3 1149 +41 + 19 mnkr 

Behov 75 % 4 1170 + 62 + 28 mnkr 

1 Om samtliga barn till arbetslösa och föräldralediga som idag har en vistelsetid upp till 15 

timmar dubblerar sin tid så behövs enligt modellen 1190 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 

37 mnkr. 

2 Om 25% av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 timmar 

så behövs enligt modellen 1128 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 9 mnkr. 

3 Om 50 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 

timmar så behövs enligt modellen 1149 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 19 mnkr. 

4 Om 75 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 

timmar så behövs enligt modellen 1170 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 28 mnkr. 

I modellen har ett snitt på medellön för förskollärare och barnskötare använts för att få en 

uppskattad personalkostnad.  

I utredningens uträkningar har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga 

och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till 

vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar i 

dagsläget har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.  

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn även tas till att barn till 

vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. Det vill säga 

att de vårdnadshavare som exempelvis har en behovsanställning och arbetar 9 

timmar i veckan, har rätt att nyttja 15 timmar placering i förskola för sina barn. 

Under perioden januari till mars 2019 har det handlat om närmare 150 barn 

som haft placering 15 timmar eller lägre. I och med förslaget om 30 timmar 

vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka vistelsetiden för 

sina barn upp till 30 timmar om de önskar vilket skulle medföra ytterligare 

personalbehov än uträkningarna visar.    

3 Analys och tolkning 

 Sammantagen analys  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola.13 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.   

 
Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 

Detta om samtliga barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 

går upp till en vistelsetid på 30 timmar. Sannolikt skulle inte samtliga 

vårdnadshavare nyttja möjligheten men uträkningen är baserad på ett tänkt 

scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för att ge en 

                                                      
13 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn  
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uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 

vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 

det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 

den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 

den ansträngda personalsituation som råder medför en stor utmaning.  

 

Som tidigare omnämnts tas det i utredningen enbart hänsyn till barn till 

föräldralediga och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att 

även barn till vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 

timmar har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan. Vid införande av 

vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till att vårdnadshavare med 

behovsanställning även kommer att omfattas. I och med förslaget om 30 

timmar vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka 

vistelsetiden för sina barn upp till 30 timmar om de önskar, något som även 

medför behov av ytterligare personal.   

Utökad vistelsetid ställer högre krav på personalen att skapa en god verksamhet, 

då barnen är på förskolan under en längre period av dagen. Det råder stora 

rekryteringsutmaningar av utbildad personal och det medför en risk att den 

eventuellt utökade bemanningen kan komma att ske med outbildad personal. 

En konsekvens av det kan vara att de utbildade pedagoger som arbetar i 

verksamheterna får sämre möjligheter att kunna följa gällande styrdokument då 

det blir en mindre andel medarbetare som har ansvar över att säkerställa detta.  

Något som även lyfts tidigare i utredningen är den stora nationella 

rekryteringsutmaningen inom offentlig sektor, som påtalas av såväl 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben” som SKL:s 

rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”. Här 

signaleras tydligt kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 

kommande åren. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar bland annat 

att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 

Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket innebär att 

efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig personal är 

medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande 

fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad.   

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar ökar högst sannolikt 

beläggningsgraden av barn under en större del av dagen jämfört med idag. Det 

som går att dra slutsatser kring är att då det ser olika ut inom verksamheterna 

gällande antalet barn med vistelsetid på 15 timmar så skulle 30 timmars 

vistelsetid givetvis få olika följdeffekter på olika förskolor. På en enhet där det 

exempelvis är sex barn som går 15 timmar så får det inte så stor påverkan om 

dessa väljer att vistas 30 timmar istället. På en annan enhet som har fler barn 

med vistelsetid på 15 timmar får detta en större effekt. Där skulle barngruppens 

storlek över dagen påverkas, troligen också möjligheten till att kunna dela upp 

barngrupperna och även möjligheten till planeringstid för pedagogerna. Även 
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ökade kostnader för kost tillkommer med längre vistelsetid över dagen och fler 

måltider.  

För att undvika vissa av dessa konsekvenser kan ett ökat behov av lokaler 

uppstå för att på samma sätt som idag kunna dela barngrupperna. I dagsläget är 

det dock svårt att göra en bedömning i vilken omfattning lokalbehovet skulle 

påverkas och således även kostnaden för eventuellt utökat lokalbehov.   

 Slutsats 

Forskning visar att vistelse i förskola har flera positiva effekter för barn.14  Dels 

i barnets språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt 

skolmognad. Effekterna är störst för socialt utsatta barn. Barnets tid på 

förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången 

blir framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De 

här resultaten är dock beroende av olika omständigheter såsom bland annat 

pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet, förskolans kvalitet 

samt hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan.   

Utredningen visar att ett införande av 30 timmars vistelsetid i förskolan för 

barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en kostnad på 

uppskattningsvis mellan 9-37 miljoner i personalkostnader. Det innebär ett ökat 

personalbehov på mellan 20-82 extra årsarbetare, beroende på i vilken 

utsträckning som vårdnadshavare väljer att nyttja möjligheten. Därutöver skulle 

ytterligare personal krävas om vårdnadshavare som är behovsanställda också 

nyttjar möjligheten till 30 timmars vistelsetid för sina barn.  

En utmaning som förvaltningen står inför redan idag bekräftas via 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som bland annat visar att 

förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 

Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

En annan aspekt som troligen medför utmaningar för vissa verksamheter är att 

lägga schema med en beläggningsgrad på fler timmar under dagen. Detta 

medför att pedagogernas planeringstid påverkas och inskränks, något som i sin 

tur kan ha effekt på möjligheterna till att bedriva undervisning av god kvalitet.  

 

 

  

 

  

                                                      
14 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn 
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Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna 

för att inrätta en stödverksamhet för personer i 

prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar godkänna ”Uppföljningen av uppdraget att utreda 

förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution” 

och översänder uppföljningen till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 

personer i prostitution är genomfört.  

Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 

förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen 

prostitution sker dock via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra 

bevakning av de större eskortsajterna.  

I Borås Stad är det flera nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 

socialtjänst.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde barn- och 

ungdomsvård och vård av vuxna. Verksamheten barn- och ungdomsvård har 

en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 

målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. Vård av vuxna fokuserar sitt arbete på 

missbruk. Verksamheten uppger att det finns klienter som säljer sexuella 

tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta 

personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det enbart personer 

som blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp. 

Detta innebär att idag inte finns någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 

erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med målgruppen våldsutsatta skulle kunna 

arbeta med prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst.               
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att under 2019 utreda förutsättningarna 
för en stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution.  
 
Sverige var första landet i välden att kriminalisera köp av sexuella tjänster. I och 

med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999 skedde ett 

paradigmskifte i synen på samhällets sätt att förhålla sig till de olika aktörerna. 

Det ojämlika maktförhållandet mellan säljare och köpare klarlades genom att 

lagstiftningen utformades för att skydda den som får ersättning för sex medan 

den som köper begår ett brott.  

Människohandel är ett närliggande fenomen till prostitution. Det som skiljer 

dem åt är att människohandel kan jämföras med att tvinga någon att sälja sex 

för ersättning, men att ersättningen vanligtvis tilldelas den tvingande parten. 

Människohandel för sexuella ändamål kriminaliserades i Sverige år 2002. År 

2004 utvidgades lagen till att omfatta andra former av utnyttjande.  

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling antogs av FN:s (Förenta 

nationerna) alla medlemsstater i september 2015. I arbetet med Agenda 2030 är 

Sveriges målsättning att uppnå jämställdhet mellan könen, där avskaffandet av 

all form av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata 

rummet, inklusive människohandel och sexuellt utnyttjande ingår. Även 

Sveriges jämställdhetspolitisk syftar till att ge alla män och kvinnor samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 2006 antogs 

med bred politisk enighet sex jämställdhetspolitiska mål, där det sjätte 

delmålsområdet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett förtydligande av 

delmålet klargör att delmålsområdet innefattar: 

 Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och 

flickor. 

 Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och 

HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 

med queera uttryck och identiteter). 

 Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. 

 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier 

och pornografi. 

För att förebygga och motverka prostitution och människohandel samt för att 

bidra till ett bättre skydd och stöd för målgruppen har regeringen tagit fram en 

handlingsplan. Regeringen framhåller att socialtjänstens förmåga att identifiera 

och stödja personer i prostitution och personer utsatta för människohandel 

måste stärkas. Vidare tydliggör handlingsplanen socialtjänstens ansvar att utreda 

och bedöma målgruppens behov av stöd och skydd oavsett om det handlar om 

prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.    
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2 Begreppet prostitution 

Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning, vilket utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 
1995:15). Begreppet är användbart då det inte definierar vilken form av sexuell 
tjänst eller ersättning som härrörs. Begreppet prostitution är dock både 
omdiskuterat och kritiserat då det finns mycket stereotypa föreställningar, myter 
och fördomar kopplade till begreppet. Användning av ordet prostituerad 
reducerar en människa till endast en del av sina erfarenheter och prostitution är 
en handling inte en egenskap. Många personer som har haft sex mot ersättning 
definierar sig varken som prostituerade eller som att de har sålt sex.  
 
Socialstyrelsen har valt att använda begreppet Sex mot ersättning istället för 
prostitution. Detta dels som ett sätt att vidga perspektivet och dels för att 
terminologin är en viktig del i bemötandet av målgruppen.   
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3 Omfattning och förekomst 

Andelen individer som uppger att de har köpt eller sålt sexuella tjänster verkar 
relativt konstant över tid. I en befolkningsundersökning som genomfördes 
2011 uppgav 0,7 procent av befolkningen att de någon gång i sitt liv sålt 
sexuella tjänster. Den kartläggning som länsstyrelsen Stockholm publicerade 
2014 av prostitutionens omfattning i Sverige visade samma resultat. 
Folkhälsomyndighetens rapport från 2017, ”Sexualitet och hälsa bland unga 
i Sverige- en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år”, 
framkom att andelen unga med erfarenhet av sex mot ersättning var ungefär 
lika stor bland tjejer och killar. Dock visar Folkhälsomyndighetens rapport att 
så mycket som 3 procent av tjejerna och 2 procent av killarna uppgav att de 
hade erfarenhet av att ha fått ersättning för sex. 
 
Den varierande statistiken av prostitutionens omfattning beror på att den 
svenska prostitutionens marknad inte är öppen, vilket får en avgörande 
betydelse för de faktiska möjligheterna att mäta och bedöma omfattningen. 
Gatuprostitutionen har i stort sett halverats sedan sexköpslagens införande men 
prostitutionen och dess aktörer har skiftat i relation till de samhällets 
förutsättningar. Informationsteknik och globaliseringsaccelerationen är de två 
faktorer som kanske haft störst inverkan och internet har fått en allt mer 
dominerande roll som marknadsplats för köp av sexuella tjänster. Säljande och 
köpande av sexuella tjänster behöver inte längre innebära direkt fysisk kontakt 
mellan parterna som kan befinna sig på mer eller minde långt avstånd från 
varandra genom att tjänsten exempelvis kan utföras via webbkamera. En viktig 
aspekt är att kommunikationen mellan köpare och säljare kan inledas i ett öppet 
forum för att sedan förflyttas till en sluten kontaktyta vilken gör att 
populationens storlek och vilka som ingår inte är helt känt.  
 
Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 
förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen sker dock 
via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra bevakning av de större 
eskortsajterna. Dock är den dolda sexhandelns verksamhet som befinner sig i 
en gråzon mellan legal och illegal (exempelvis Sugardating) svår för polisen att 
bevaka och komma åt.  Polisens uppfattning är att problematiken kring 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål snare har ökat de senaste 
åren vilket bekräftas av Polismyndighetens lägesrapport ”Människohandel för 
sexuella och andra ändamål” för 2017. Av sammanställningen framkom att 
antalet anmälda brott om koppleri ökade från 102 under 2016 till 132 under 
2017. Den stora ökningen härleds till region Väst.   
 
I rapporten ”I sexualitetens gränstrakter- en studie av ungdomar i Göteborg 
med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster- nätbaserad elektronisk 
enkätundersökning riktad till ungdomar över 18 år bosatta i Västra Götalands 
län”. I enkäten ställs frågan om huruvida ungdomarna är bosatta i 
Göteborgsregionen eller i övriga Västra Götaland. Av samtliga respondenter 
uppger 62 procent att de är bosatta i övriga Västra Götaland och inte i 
storstadsregionen.  
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Länsstyrelsens omfattningskartläggning från 2014 förstärker bilden av att 
prostitution inte enbart är ett storstadsfenomen utan förekommer i både små 
kommuner och stora städer. Simon Häggström kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen vid Nationella operativa avdelningen bekräftar 
Länsstyrelsens bild och uppger att polisen under de senaste åren har sett en 
förflyttning av prostitutionen från traditionella marknader i storstadsregioner till 
mindre svenska städer. Att prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål inte längre är ett storstadsfenomen styrks av Polismyndighetens 
lägesrapport för 2017.  
 
Verksamhetsansvarig på Talita Göteborg bekräftar bilden av att prostitution 
inte är storstadsfenomen utan att den är väldigt rörlig och att kvinnor som 
utnyttjas inom människohandel för sexuella ändamål flyttar runt i Sverige. 
Vidare framkommer att Talita i Göteborg upplever en ökad prostitution i 
Sverige och menar att bara man får upp ögonen för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål ser man den överallt och att 
lägesrapporter från polisen ger endast en uppskattning av förekomsten men att 
mörkertalet är stort.  
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4 Målgruppen 

Personer utsatta för prostitution är en heterogen målgrupp.  Det finns olika skäl 
till varför en person hamnar i prostitution. Socialstyrelsen uppger olika 
komplexa problem som är förknippade med att sälja sexuella tjänster. Förutom 
ekonomiska trångmål kan drivkraften variera och se olika ut mellan personer 
som har sex mot ersättning. Det kan handla om allt från bekräftelsebehov till 
ångestdämpning och vara en del av ett självskadebeteende, vilket innefattar allt 
från våldsutsatthet, missbruks och beroendeproblematik (Socialstyrelsen 2015). 
Generellt har personer i prostitution många svåra upplevelser med sig, både 
från gällande erfarenheter att sälja sex mot men även från livet innan. Sexuella 
övergrepp eller andra trauman har ofta skapat en komplex känslomässig och 
social problematik vilket gör målgruppen till en av samhällets mest utsatta.  
 
Att ha sex mot ersättning kan fylla olika funktioner och ge upphov till olika 
känslor samtidigt eller under olika perioder i livet. Det finns personer som 
endast sporadiskt har sex mot ersättning, de som kombinerar detta med någon 
annan sysselsättning (exempelvis studier) och de som har sex mot ersättning 
som sin huvudsakliga inkomstkälla.  
 
Trots forskningens påvisat den olikhet som finns hos personer som har sex mot 
ersättning visar den sammantagna bilden ifrån forskning, och från 
myndighetsanställda inom socialtjänst och polis att det är främst kvinnor runt 
18-30 år som säljer och blir sålda i prostitutionsindustrin. Men även minderåriga 
utnyttjas i prostitution. Utländska kvinnor som vistas tillfälligt i Sverige utgör en 
betydande del av kvinnor inom prostitutionen.  
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5 Vägen ut ur prostitution 

Personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål mår 
oftast mycket dåligt. Livet i prostitutionen är svårt och fyllt av risker. En studie 
visar att 71 procent av personer prostitution blivit misshandlade och att 63 
procent blivit utsatta för våldtäkt under den tid de haft sex mot ersättning 
(Farley et al 2003). Trots utsattheten stannar många kvar i prostitutionen då det 
är en strategi för att hålla trauma ifrån sig och skapa någon form av kontroll över 
sitt liv och att prostitutionen känns som enda alternativet.  
Beslutet att sluta sälja sex är ofta kantat av en rad olika ställningstaganden. Det 
kan innebära olika utmaningar under och efter det att personen lämnar 
prostitutionen.  Många som sökt samhällets hjälp vittnar om brister i 
bemötande i kontakten med myndigheter och vårdgivare. Personer som har 
erfarenhet av prostitution vittnar om att de inte vågar berätta som sin situation i 
kontakten med myndigheter. Om de ändå väljer att berätta om sina erfarenheter 
upplever många att deras trovärdighet ifrågasätts och deras upplevelser används 
emot dem av myndighetspersoner (socialstyrelsen 2015).  
 
Den utsatthet som uppkommer med prostitution gör att personer med 
erfarenhet av prostitution har låg självkänsla genom upprepade och grova 
kränkningar. Klientelets främsta behov är att få berätta om sina erfarenheter, 
lyfta skulden och dämpa ångesten. (Unizon 2016). Även uppropet # Inte din 
hora, som uppkom hösten 2017, belyser en besvikelse och misstro till 
myndigheter, som socialtjänsten och sjukvården, dit de vänt sig för att få hjälp 
men istället blivit avfärdade. Uppropet har formulerat krav på förändring från 
samhället, vilket bland annat innefattar kompetenshöjande insatser inom 
socialtjänsten samt att även vuxna personer i prostitution ska få 
brottsofferstatus. Detta skulle tydliggöra socialtjänstens ansvar för målgruppen 
och ge ökad tillgång till skydds- och stödinsatser för personer som vill ha 
samhällets hjälp att lämna prostitutionen.    
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att kommuner ansvarar för 
socialtjänsten inom sitt område och att de är skyldiga att ge enskilda det stöd 
och den hjälp som de behöver. 
 
Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som 
befinner sig i en utsatt situation (2 kap. 1 § SoL). Socialtjänstlagen ger dock inte 
några tydliga direktiv kring vilka sociala insatser som ska erbjudas människor 
som är eller har varit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål (Holmström Siring & Kuosmanen, 2008). I en studie från Göteborgs 
universitet från 2012 problematiserar författaren Lina Ahlerup att 
socialtjänstlagen inte uttryckligen tar avstamp i mänskliga rättigheter vilket gör 
att socialtjänstens insatser till personer i prostitution inte är likvärdigt utan att 
det enbart är storstadsregionerna som har riktad stödverksamhet till 
målgruppen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

6 Arbete mot prostitution och människohandel i 
Västra Götaland 

Många av de verksamheter som riktar sig mot personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål är ideella. I Göteborg finns bland annat 
verksamheten Talita som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjas i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Talita erbjuder skyddade 
boenden för både akut skydd och långsiktig behandling. Talita erbjuder stöd till 
kvinnor från andra länder som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål 
men även svenska kvinnor som har både bostad och ett liv i Sverige.  Till 
personer som önskar lämna prostitutionen erbjuder verksamheten ett tolv 
månaders rehabiliteringsprogram samt en utslussningsperiod på ytterligare fyra 
månader. 
 
Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget rörande prostitution och 
människohandel. För att kunna bistå regionala myndigheter, till exempel polis 
och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden finns 
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Sveriges olika 
regioner. Region Väst har två koordinatorer som båda arbetar på 
Mikamottagningen i Göteborg. Regionkoordinatorn ska synka arbetet mot 
prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som 
sker på nationell samt länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt 
instans.  
 
I Mikamottagningen i Göteborg är Sveriges första mottagning som riktar sig till 
personer i prostitution. Verksamheten startade 1981 och kallades från början 
”Prostitutionsgruppen” men bytte senare namn med anledning av det stigma 
som följer med begreppet prostitution. Idag finns det även Mikamottganingar i 
Stockholm och Malmö. På Mikamottagningen i Göteborg har inflödet ökat 
med över 100 procent sedan verksamheten startade. I dag arbetar fem personer 
på Mikamottagningen som är en del av Göteborg Stads socialtjänst. 
Verksamheten var tidigare generös och erbjöd sina tjänster även till personer 
som inte var bosatta i staden men är nu tvungen att neka hjälpsökande som 
tillhör en annan kommun på grund av ökat inflöde.  
 
Mikamottagningen arbetar inte med myndighetsutövning men samarbetar med 
myndigheter när det behövs. Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet 
och arbetar utifrån individens behov. En person kan själv söka sig till 
Mikamottagningen eller komma via remiss. Verksamheten arbetar även 
uppsökande (främst genom annonser via internet). Mikamottagningen arbetar 
inte med myndighetsutövning men samarbetar med myndigheter när det 
behövs. 
 
Att ge ett individanpassat stöd med fokus på hela livssituationen gör insatsen 
framgångsrik.  Ett framgångsrikt arbete måste få ta tid då det handlar om en 
förändringsprocess som inte kan påskyndas. Mikamottagningen liknar processen 
att lämna prostitution med den förändringsprocess som krävs för att kunna 
lämna en destruktiv relation och pekar på vikten av att agera snabbt när en 
person känner sig redo att lämna prostitutionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Kontakten med klienterna är ofta långa, uppemot ett år och utgår vanligen från 
traumabehandlingens tre faser; stabiliseringsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Mikamottagningen kan finnas med som stöd till utsatta 
under en rättegång och kan hjälpa utsatta att få skyddat boende eller andra 
stödinsatser. I mötet med en person som har erfarenhet av att ha sex mot 
ersättning är det viktigt att beakta att detta är enbart en del av personens 
livsberättelse och inte definierar hela personens identitet. 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

7 Borås Stad 

I Borås Stad finns olika nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst. Individ och familjeomsorgsnämnden (IFO) ansvarar för stöd, 
skydd och hjälp till målgrupperna barn- och unga, unga vuxna och vuxna. 
Under Arbetslivsnämnden återfinns relationsvåldsenheten som möter 
målgruppen vuxna (personer över 18) som är eller har varit utsatta för våld i 
nära relation eller hedersrelaterat våld och utifrån det behöver skydd eller stöd. 
 
IFO Barn och unga ska fullgöra kommunens uppgifter inom den sociala barn- 
och ungdomsvården. Målgruppen omfattar barn och unga 0-17 år. Inom 
verksamhetens ansvar finns också mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. Verksamheten har därmed en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till målgruppen vilket inkluderar 
minderåriga personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.  
 
Barn och unga som är eller har varit utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål kan även få stöd via Stödcentrum för 
unga, som är en frivillig verksamhet inom IFO som vänder sig till personer upp 
till 20 år som själva definierar sig som brottsoffer. Verksamheten ska erbjuda 
brottsoffersstöd (brottet behöver inte vara polisanmält), som exempelvis 
stödsamtal samt stöd vid polisanmälan och rättegång. Verksamheten uppger att 
de själva anser att personer i prostitution inkluderas i deras målgrupp. Dock 
uppger verksamheten att de inte specificerat målgruppen vilket de ser som ett 
utvecklingsområde. Verksamheten arbetar inte med hot och riskbedömningar 
eller myndighetsutövning.   
 
IFO Vuxen/Unga vuxna riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har 
missbruksrelaterad problematik. Verksamheten är den enda inom socialtjänsten 
i Borås stad som rutinmässigt ställer frågor om sex mot ersättning i och med att 
verksamheten använder det standardiserade bedömningsmetoden ASI.  
I intervjufrågorna återfinns bl.a. frågor om personen blivit utsatt för sexuellt 
våld samt en fråga om personen tjänat några pengar på prostitution. Enhetschef 
på IFO uppger att personer i deras klientel, främst kvinnor, men även män, ofta 
säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk. Men verksamhetens 
arbete fokuserar inte på personers utsatthet i prostitution utan på missbruk. 
 
Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta personer, vilket inkluderar 
personer i prostitution. Dock är det enbart personer som blivit våldsutsatta av 
en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp vilket gör att personer 
som blivit våldsutsatta i prostitution inte ingår i verksamhetens uppdrag.  
 
I dagsläget finns följaktligen inte någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av svårigheterna att 
uppskatta andelen personer i Borås med erfarenhet av sex mot ersättning och 
att klientelet inte är aktivt hjälpsökande, blir nämndens bedömning att en 
verksamhet som enbart arbetar med målgruppen i nuläget inte känns 
ekonomiskt försvarbart.   
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

För att fullgöra det som av regeringen åläggs socialtjänsten gällande personer i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål är nämndens 
sammantagna bedömning att det krävs en verksamhet som har ett särskilt 
ansvar utsatta för prostitution eller människohandel för att tillgodose det stöd 
som personerna har behov av. Relationsvåldsenheten på Arbetslivsnämnden 
arbetar idag med personer som är utsatta för relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck och skulle även kunna arbeta med denna målgrupp. Genom ett 
utökat kommunbidrag motsvarande en heltid som socialsekreterare skulle 
verksamheten initialt kunna byggas upp. 

 

Lennart Gustavsson 

Verksamhetschef 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 
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Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 

strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 

strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 

det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för framtiden, 

strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie budgetram 

utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån de 

samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Ärendet i sin helhet 

De Kulturhistoriska Museerna har arbetat med en utvecklingsplan för Borås 

Museum i flera steg. Projektet, som finns sammanfattat i två dokument Museum 

för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, startade med medborgardialoger och 

fokusgrupper tillsammans med museikonsult Musedia. Därefter följde en 

omfattande förstudie som inkluderade omvärldsanalys och utvecklingstrender, 

ett bakgrundsarbete kring museers förändring över tid från 1750 till nutid, vilket 

alltsammans resulterade i frågeställningen ”Vad kan ett museum vara i 

framtiden?”. Svaret på frågan ledde fram till liggande förslag; ett musealt 

uppdrag som främjar samhället och dess utveckling, som skapar förutsättningar 

för att människor möts över gränser och engagerar sig i en gemensam framtid.  
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Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2 framhåller en verksamhet där 
social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets inriktning syftar till att 
medborgare går från passiva konsumenter till aktiva producenter av 
erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar till en positiv 
och hållbar samhällsutveckling. Det framtida museet kan skapas utifrån befintlig 
plats och nuvarande museiverksamheten med viss ombyggnation och nya 
arbetssätt. Det nya museet kommer att engagera sig praktiskt i samtida fenomen 
och utmaningar där gemensamt kulturarv, medskapande, metodutveckling och 
demokrati är viktiga utgångspunkter. Frågeställningarna som lyfts på museet 
bör ha lokal utgångspunkt, men paralleller kan sedan dras mellan det lokala och 
globala, från historien och nuet för att väcka tankar och alstra nya idéer.  

Borås Museum har idag en utmanad arbetsmiljö där dåliga ljusförhållanden, 
läckage, mögelangrepp, dålig ventilation samt en besöksmiljö där det emellanåt 
saknas grundläggande faciliteter och modern tillgängligheten, är vardag. 
Förslaget till förändringen av museiverksamheten innefattar även en 
välbehövlig förbättring och ombyggnation av besöks- och arbetsmiljö. 
Ombyggnationen innebär att museet tillgängliggörs för medborgaren i en 
markant större utsträckning än vad dagens museum erbjuder. Den äldre miljön 
bevaras alltid enligt antikvariska principer men det hindrar inte att avvägningar 
kan göras för att tillgängliggöra interiörer och lokaler på lämpligt sätt. 85 % av 
förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade till en ökad tillgänglighet 
för besökarna.  

Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, innehåller många delmoment 

och detaljer som ska förmedla vad ett framtida museum kan vara. Det är förslag 

som ska illustrera de grundläggande idéerna i utvecklingsplanen. Insatserna är 

planerade över tid och i etapper, utifrån det uppdrag och ekonomiska utrymme 

som kan komma projektet till del.  

Etapp 1 fokuserar på social innovation och tillgänglighet i parkmiljön och till de 

historiska byggnaderna i form av förändrat bemötande (ny personal för 

interaktion och integration) och ökad fysisk tillgänglighet (anpassad service och 

bättre basfunktioner).  

Etapp 2 inriktar sig på social innovation som metod för hela 

museiverksamheten, en arena som innehåller ny basutställning, personal för 

interaktion och ombyggda lokaler med mötesplatser för dialog och kreativitet 

där besökarna kan uppmärksamma, utforska och innovera samtidens 

engagerande frågor med kulturarvet som bas.  

Etapp 3 är en vision om en ny byggnad i parken, en innovationshub som skapar 

plats för experiment, dialog och knyter samma dåtid och framtid via hållbar 

byggnadsteknik. 

Museet har redan startat förändringsprocessen inom ordinarie verksamhet och 

med projektstöd i form av samverkan med RISE Interactive kring 

upplevelsebaserad interaktiv teknik i utställningen Alla kan innovera (sommar 

2019). Andra delar kräver anpassningar så som ökade personalresurser och 

renovering. De ekonomiska kalkylerna för total ombyggnation är framtagna 

tillsammans med Lokalförsörjnings-förvaltningen enligt deras schablonmodell. 
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Förslag till nytt namn på museet fungerade som drivmedel och tankeexperiment 

i projektet och är därmed för tidigt att ta ställning till i nuläget. 

Borås Museum är redan idag en älskad plats och ett museum med cirka 25-
30 000 besökare per år. De flesta kommer på stora evenemang som 
midsommarfirande och julmarknad samt skolbesök. Med en utveckling av 
museet - ett museum för framtiden - skulle museets relevans öka och Borås 
förstärkas nationellt, som nytänkande och kreativ kulturstad. Om satsningen 
görs i sin helhet kan Borås Stad komma att påverka museiutveckling i landet 
genom den nya inriktningen och arbetsmetoderna. Satsningen kan jämföras 
med Skulpturbiennalen och No Limit i uppmärksamhetsvärde och innebär att 
en i princip helt ny kulturinstitution skapas. 

Under sina mer än 100 år som museum har Borås Museum förändrats vid 

många tillfällen, alltid för att tillföra, förbättra och utveckla verksamheten enligt 

den tidens idéer och ideal. Husen i parken är samtliga ombyggda och justerade, 

ett slags historiserande för att de skulle passa sitt syfte och tydligt representera 

Sjuhäradsbygden. De kulturhistoriska museerna anser att det nu är hög tid att 

göra ytterligare förbättringar av en högt aktad och uppskattad plats, verksamhet 

och kulturhistorisk miljö, för att möta och ta hänsyn till en framtida publik. 

Beslutsunderlag 

1. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 1, Omvärldsanalys 

och koncept  

2. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 2, Sociala faktorer 

och ekonomiska förutsättningar  

3. Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås Museum                                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 

utveckling / upprustning samt förutsättningar för 

utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 

 

Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 

om att utveckla Annelundsparken.  

 

Kulturnämndens uppdrag lyder:  

”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 

Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  

 

Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  

” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 

upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 

 

Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 

ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 

uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 

mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 

Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 

anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 

sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 

nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 

i de båda detaljplaner som berör parken.  

 

Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 

Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 

tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 

består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 

Den andra delen i söder, kringgärdad av Kungsgatan samt riksväg 40 på två 

sidor, är av mer anlagd karaktär och är terrasserad med fruktträd och 
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planteringar. Två skulpturer, varav en är stulen, är placerade i denna del av 

parken. Annelundsparken anlades redan 1827 men kom i kommunens ägo först 

1945. Under 60-talet genomgick parken en större upprustning. Den gamla 

vattenreservoaren högst upp på kullen revs och i dess ställe byggdes en större 

lekplats som idag har namnet Lekfortet och är en av kommunens populäraste.  

 

Den offentliga konsten i Borås – unik och identitetsskapande 

Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som har placerat Borås på 

konstkartan i Sverige men som även lockar den bredare publiken. Boråsarna är 

engagerade, delaktiga och stolta över sin konst, det är många som känner till 

namnen på skulpturerna, vilket är mycket positivt och vittnar om att man som 

invånare identifierar sig med och uppskattar de konstnärliga avtrycken runt om 

i staden.  

 

Kulturförvaltningen ser den offentliga konstens roll i Borås som något av det 

mest signifikanta och utmärkande för staden. Konsten/skulpturerna och det 

textila arvet som förädlats och utvecklats genom åren är det som profilerar 

Borås som en betydande kulturstad och som gjort och fortfarande gör staden 

känd och intressant att uppleva och besöka.  

Borås var tidig med sina konstsatsningar men idag finns fler platser och städer 

än Borås som förstår att satsa på konst eftersom detta har en stark 

attraktionskraft på tillresande. Därför bör Borås som konststad utvecklas och 

spetsas till ytterligare. Varumärket måste både stärkas och vårdas. I jämförelse 

med andra ungefär jämnstora städer som har konst som varumärke lägger 

Borås generellt sett mindre medel på konst. T ex lägger Örebro, Västerås och 

Uppsala betydligt mer på konst, både på sina museer, för konstinköp och 

offentlig konst. 

Skulpturerna och den urbana konsten används ofta i marknadsföring både av 

näringslivet och av olika representanter för Borås stad. Ett mångårigt 

framgångsrikt samarbete med näringslivet har gjort avtryck i form av verk av 

världskonstnärer som staden inte skulle klarat att införskaffa på egen hand. I 

Västra Götalandsregionen anses Borås vara en av de viktigare aktörerna inom 

konstområdet och har regionala uppdrag avseende den offentliga konsten på 

olika sätt, bl a rörlig bild och Lars Tunbjörk.  

 

Demokratiperspektiv – tillgänglighet  

Den offentliga konsten är den mest demokratiska och tillgängliga konstformen. 

I Borås möts man av skulpturer inne i staden, man behöver inte söka upp 

konsten, den finns överallt i centrum och är tillgänglig för alla. Den offentliga 

konsten är permanent och vänder sig direkt till medborgare som bor eller rör 

sig kring en specifik plats och inte enbart till intresserade besökare som 

självmant brukar besöka museer och gallerier. Detta anser Kulturförvaltningen 

är en av de främsta styrkorna avseende den offentliga konsten i vår stad. 
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Nuläget 

Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 

runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 

bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 

kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 

dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 

kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 

attraktiviteten. 

 

Vård och underhåll 

Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 

och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 

vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 

underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 

ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 

genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 

utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 

 

Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 

staden får ut av konstsatsningar 

I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 

kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 

Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-

textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 

fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 

en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  

Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 

skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 

mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 

för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 

och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 

samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 

 

Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 

producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 

Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 

på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 

numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 

utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 

i de nuvarande lokalerna.  

 

Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 

utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 

Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 

konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 

Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 
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Behovet av tillgängliga grönområden nära bebyggelse 

Annelundsparken är en av stadens viktigaste parker för sin stadsdel. Likt 

Stadsparken, Ramnaparken, Fjärdingsparken och Hässleholmsparken erbjuder 

den ytor för motion och rekreation på ett föredömligt sätt. Forskning visar 

tydligt på sambandet mellan tillgång till grönområde och människors hälsa och 

välbefinnande. Att vistas i gröna miljöer som parker bidra till: 

- lägre puls och blodtryck samt minskade halter av stresshormonet 

kortisol i blodet. 

- att motverka demens och stärker korttidsminnet. 

- att stimulera barns lek och hälsa 

- att stimulera till fysisk aktivitet som motverkar psykisk ohälsa, diabetes, 

övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar . 

 

Konst och gröna miljöer i samspel 

Det finns spännande och framsynta idéer om ett nytt, linjärt parkstråk, med 

arbetsnamnet ”Gröna kilen”, som planeras som ett grönt stråk från Rya åsar i 

norr till Gässlösa i söder och som kommer angöra Viskan på några platser längs 

vägen. Detta park- och torgstråk är mycket intressant att planera för framtida 

ytor för tillkommande offentliga konstverk och även för ett framtida Konstens 

Hus som skulle ersätta nuvarande Konstmuseum. I denna miljö skulle konsten 

och det gröna planeras tillsammans för en optimal helhet. 

 

 
Skiss över ”Gröna kilens” väg genom Stadsparken och över riksväg 40 samt 

möjlig lokalisering för en kulturbyggnad vid Söderbro. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 

parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 

idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 

främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 

fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 

utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 

parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 

Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 

löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 

kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 

äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 

förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 

och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 

informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 

skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 

Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 

Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 

Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 

stort. 

 

Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 

portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Utredningen föreslår att en portik med tillhörande informationsskylt anläggs vid 

Nyckelbergsrondellen för att välkomna parkens besökare från norr. I anslutning 

till entrén finns plats för en skulptur och då gärna med ett tema hämtat från 

växtriket, naturen eller kulturlandskapet kring Borås. 

 

Naturlek 
I norra delen av parken finns goda förutsättningar för att främja barns spontana 

lek i och med naturen. T ex genom att anlägga olika stationer med 

byggnadsmaterial från naturen som barn själva får hämta för att bygga kojor 

och broar över bäcken som slingrar sig fram i skogsmiljön.  

 

Barn som leker med lösa grenar och kvistar helt fritt i naturen utan ramar eller regler. 

 

Skärm mot motorvägen 

Stora delar av Annelundsparken är förorenad av buller från R40, även vissa 

delar av parkvägen närmst slänten ned mot motorvägen behöver förbättrad 

rumslighet. En skärm bestående av ett staket som kläs med klätterväxter ut mot 

motorvägen och en häck planterad på insidan av staketet skulle råda bot på 

problemet.  

 

Utökat växtsortiment 

Annelundsparkens tre terrasser är ett arv från den ursprungliga Annelundsvillan 

som brann ned 1959. Terrassernas stödmurar är i behov av en översyn och 

växtligheten närmst murarna bör bytas ut för att komma åt murarna och 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 

är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 

plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 

basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 

i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 

bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 

Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 

omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 

utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 

förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 

nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 

i budget 2019. 

 

För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 

ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 

Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 

 

 

 

 

Gunnar Isackson 

Teknisk chef 

 

Anton Spets 

Stadsträdgårdsmästare 

 

 

Eva-Lotta Franzen 

Kulturchef  

 

Eva Eriksdotter 

Konstmuseichef 
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Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning  
Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Ärendet i sin helhet 
Fritidsgårdarna inom den Öppna ungdomsverksamheten har i sitt 
grunduppdrag öppet med start under augusti och avslut under juni månad. 
Tiderna följer till stor del skolans läsårstider. Under sommaren har 
verksamheten delvis ett annat upplägg där inriktning att verksamheten förläggs 
utanför fritidsgårdens fyra väggar är ett medvetet val. Under devisen ”Alla barn 
och unga har rätt till ett roligt sommarlov” ska verksamheten under sommaren 
präglas av att vara just ett avbrott i de vanliga rutinerna och med nya 
upplevelser för deltagarna.  
 
Sedan 2016 har sommarverksamheten fått extra ekonomiskt stöd via riktade 
och villkorade statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. Detta har gjort det möjligt 
att under hela sommaren, måndag-fredag, bedriva verksamhet på områdena 
Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Det pågår också 
verksamhet i Viskafors, Dalsjöfors och Fristad under tre sommarlovsveckor. 
 
Förvaltningen menar att det verksamhetsupplägg som finns i dag där inte 
fritidsgårdslokalen är öppen under sommaren utan där verksamheten flyttar ut 
och anpassar arbetssätt och metoder utifrån en delvis annan arena är bra och 
bör fortsätta. Sommarupplägget kompletterar den verksamhet som bedrivs 
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under höst och vår och ger en bra helhet för uppdraget inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Det förändrade arbetssättet och en delvis breddad 
målgrupp gör att verksamheten med extra stöd av stadsbidrag under sommaren 
når nya grupper av barn och unga. För 2019 är statsbidraget 1 533 059 kr, 
denna resursförstärkning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i 
den beskrivna omfattningen på de olika bostadsområdena under hela 
sommaren. 
 
Att ha fritidsgårdarna öppna på traditionellt sätt även under sommaren skulle 
med nuvarande öppethållande kräva extra ekonomiska resurser för 
vikariekostnader under semesterperioden, då statsbidrag ej går att använda till 
ordinarie verksamhet. Om uppdraget skulle vara att inom befintlig budgetram 
bedriva fritidsgårdarnas löpande verksamhet/öppethållande även under 
sommaren skulle det innebära betydande minskning av nuvarande öppettider.   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler 
föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete.         

Sammanfattning  
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen är positiv till en ökad samverkan med olika delar av 
civilsamhället. En Öppna ungdomsverksamheten med inslag av parter från 
civilsamhället och en bas från den kommunala professionen ger oftast en 
dynamisk helhet. Viktigt är dock att se att de två delarnas uppdrag ser delvis 
olika ut och kompletterar varandra. Civilsamhällets styrka är i första hand att 
tillföra specialkompetens inom vissa områden medan den kommunala 
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verksamheten står för en bredare professionalitet och för långsiktighet och 
kontinuitet. Den kommunala verksamheten tar också ansvar för helheten och 
att verksamheten drivs utifrån de riktlinjer och krav som finns via rådande 
styrdokument samt har en skyldighet att tillgodose barn och ungas rättigheter 
till en utvecklande fritidsverksamhet i ett bredare perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



KF uppdrag: Möjlighet till kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

 

I samband med budget 2019 har Kommunfullmäktige givit Stadsledningskansliets avdelning Centrum 

för kunskap och säkerhet (CKS) uppdraget att utreda möjligheten att använda kommunala 

trygghetsvakter i Borås som en av flera trygghetsskapande åtgärder.  

 

Sammanfattning 

Det är möjligt att anlita kommunala Trygghetsvakter för trygghetsskapande åtgärder för Borås Stad. 

Trygghetsvakterna förutsätts finnas i Borås centrala delar samt i Knalleland under dag‐ och kvällstid 

samt under torsdag – fredag fram till kl 02:00. Av arbetsmiljöskäl bör dessa arbeta i par och behovet 

bedöms vara fyra trygghetsvakter i de centrala delarna och två i Knalleland. 

Utredningen har givit vid handen att det finns två alternativ till Trygghetsvakter, dels genom att anlita 

ett bevakningsföretag och väktare, dels genom att anställa Trygghetsvakter under samma villkor som 

stadsdelsvärdarna som tjänstgör vid Arbetslivsförvaltningen. 

Kostnaden för att bemanna trygghetsvakter med väktare under ovanstående villkor och tider är ca 

987 000:‐/månad, en årskostnad på ca 11 844 000:‐. Om stadsdelsvärdar ska anställas bedöms 

kostnaden till ca 540 000:‐/mån, en årskostnad på ca 6 480 00:‐ enligt vidtagen utredning.  

Det bör påpekas, att stadsdelsvärdar inte har den utbildning och utrustning som väktare har. 

 

Uppdraget anses utfört. 

 

Utredning 

Utredningsuppdraget, att utreda möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter, har tolkats 

som en politisk vilja och ett behov av personer som under ”ledning” av kommunen ”patrullerar” och 

finns tillhands i trygghetsskapande syfte i Borås, främst i Borås centrala delar och Knalleland 

Begreppet eller funktionen ”Trygghetsvakt” är inte vedertaget i det trygghetsskapande arbetet. 

Begreppet har ofta används av oseriösa grupperingar och typ ”medborgargarden”. De funktioner 

eller professioner förutom polis som används i liknande trygghetsskapande sammanhang är: 

 

Ordningsvakter 

En ordningsvakt har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är 

berusade eller uppträder störande på allmän plats. De får också avvisa eller avlägsna personer som 

genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen.  

 

Ordningsvakter förordnas och utbildas av Polismyndigheten som också utför tillsynen. Deras 

förordnande styrs genom Lag (1980:578) om ordningsvakter där det framgår (2‐a‐b§§) att de endast 

kan förordnas att tjänstgöra vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller vid bad‐

campingplatser eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten 

har tillträde till samt vid säkerhetskontroller i domstolar eller vid offentliga sammanträden i 

kommuner och landsting. 

 



Enl 3§ i samma lag finns det ett undantag om det finns särskilt behov och det är av väsentlig 

betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat sammanhang än som avses 

2‐2b§§. Det är polismyndigheten som efter ansökan avgör och bedömer om ett geografiskt område 

är att betrakta som ett så kallat ”LOV 3 område” där ordningsvakter kan förordnas.  

 

Efter ett politiskt initiativ om att göra en del av Borås centrum till ett LOV 3‐område, där 

ordningsvakter har förordnande att tjänstgöra, har Lokalpolisområdet lämnat ett remissvar där de 

bedömer att det inte finns förutsättningar för tillstånd för att använda ordningsvakter utifrån LOV 3§. 

 

Det innebär att utsikterna för att använda ordningsvakter för ett generellt trygghetsskapande syfte är 

små. 

 

Väktare 

En väktare är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra en mängd olika 

bevakningssysslor, till exempel  ronderande bevakning i och runt objekt, stationär bevakning, 

områdesbevakning samt åtgärda utlösta larm. Väktare utbildas av bevakningsbolagen och det krävs 

en väktargrundutbildning. En väktare har inga särskilda befogenheter utom envars rätt. 

 

Stadsdelvärdar 

Borås stad har genom Artbetslivsförvaltningen (ALF) rekryterat stadsdelsvärdar för tjänstgöring på 

stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. Deras uppdrag är att skapa trygghet och 

relationer till de boende samt samverka med olika aktörer till exempel skolor, bibliotek, fritidsgårdar 

samt medverkar vid olika arrangemang i närområdet. Stadsdelsvärdarna genomgår en utbildning och 

information som genomförs av både Borås Stads relevanta förvaltningar, polis och Centrum för 

kunskap och säkerhet (CKS). Idag finns ca 30 stadsdelsvärdar som enligt ALF kan styras till andra 

områden vid specifika tillfällen och med god framförhållning. 

 

Cityvärdar 

Tekniska förvaltningen har fyra Cityvärdar och en arbetsledare som arbetar dagtid i främst Borås 

Stads citykärna. Deras uppgift är främst att finnas till hands vid Resecentrum och på platser som av 

olika anledningar kan innebära oro för medborgarna. Cityvärdarna har samma villkor som 

stadsdelsvärdarna. 

 

Kostnader 

Det som utifrån utredningsuppdraget anses möjligt är att Borås Stad anställer personer 

(trygghetsvakter) med samma villkor och uppdrag som stadsdelsvärdarna eller anlitar väktare från 

ett bevakningsföretag. Av arbetsmiljöskäl arbetar dessa parvis. Det område som är aktuellt är Borås 

centrum samt Knalleland. Bedömningen är att fyra Trygghetsvakter krävs i Borås centrala delar och 

två i Knalleland, sammanlagt sex Trygghetsvakter som tjänstgör samtidigt.  

 

För att skapa en generell trygghet vid dessa platser bedöms närvaron av Trygghetsvakter vara under 

följande tider: 

 

Måndag‐onsdag  09:00 – 23:00 

Torsdag – lördag  09:00 – 02:00 

Söndag    10:00 – 23:00 

 

 



 

Kostnad för väktare som trygghetsvakter 

Ett av bevakningsföretagen har tillfrågats för en ungefärlig kostnadsberäkning. För 6 väktare 

(Trygghetsvakter) i tjänst under ovanstående tider bedömer de kostnaden till ca 987 000:‐/månad, en 

årskostnad på ca 11 844 000:‐ 

 

Kostnad för stadsdelsvärdar 

För att bemanna ovanstående tider med 6 stadsdelsvärdar krävs minst 18 stadsdelsvärdar. 

Arbetslivsförvaltningen har uppskattat den totala personalkostnaden till ca 30 000:‐/månad vilket 

skulle innebära 540 000:‐/mån, en årskostnad på ca 6 480 00:‐ Det bör påpekas att stadsdelsvärdarna 

inte har den utbildning och utrustning som väktare har. 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan 

mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska 

utvecklas under 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 

för 2019 fått uppdraget att samverkan mellan näringslivet, högskolan och 

gymnasieskolan ska utvecklas under 2019. Nämnden redovisar här hur 

uppdraget har genomförts: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för ett av de, 

för förvaltningen gemensamma, utvecklingsområdena "Framtidens lärande" 

särskilt lyft fram samverkan med näringsliv och högskola som ett område att 

arbeta vidare med. Under läsåret 19/20 kommer en arbetsgrupp att arbeta 

vidare med att ta fram förslag på hur kommunikationen med näringsliv och 

högskola kan stärkas. Särskilt fokus kommer att ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet av att möta och förstå framtidens 

arbetskraft/studenter. 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Elevresor för 

gymnasieelever som har begränsad tillgång till 

kollektivtrafik ska utredas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner redogörelsen och 

förklarar uppdraget fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 

Elever inskrivna i gymnasieskolan som är folkbokförda i Borås får resebidrag 

till skolskjuts. Enligt fullmäktigebeslut löser förvaltningen detta ansvar med att 

alla elever i gymnasieskola i Borås får ett skolbusskort till kollektivtrafiken som 

delas ut vid terminsstart. De elever som är folkbokförda i Borås men går i 

gymnasiet i en annan kommun behöver normalt göra en ansökan om resebidrag 

(i de fall eleven får inackorderingstillägg beviljas inte resebidrag). 

Elever i Borås gymnasieskolor som har mer än 6 km mellan hemmet och 

närmaste kollektivtrafiklinje (eller inte alls har tillgång till kollektivtrafiklinje) 

kan få en särskild ersättning genom att göra en ansökan om anslutnings-

ersättning, eller kontant resebidrag. Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen handlägger dessa ansökningar enligt Lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Lagen anger ett 

maxbelopp för reseersättningen om 1/30 av prisbasbeloppet per skolmånad (ca 

1570 kr). 

Den ersättning som utbetalats de senaste tre läsåren har fördelat sig i antal och 

kostnad enligt följande: 

Läsår Antal elever Kostnad/mån  Kostnad/läsår (9 mån) 

18/19 3 1 358 kr 12 222 kr 

17/18 19 5 057 kr 45 513 kr 

16/17 19 4 422 kr 39 798 kr 

 

I de fall eleven har mer än sex kilometer mellan hemmet och närmaste 

anslutning till kollektivtrafikslinje ersätts denna med 1,85 kr per kilometer 

(ersättningsnivån är baserad på skatteverkets nivå för skattefri bilersättning). 
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Utöver denna ersättning får eleven också ett skolbusskort. Den anslutnings-

ersättning som allra oftast betalas ut är avrundad uppåt till 150 kr per 

skolmånad. 

I de fall där det inte finns tillgång till anslutning till kollektivtrafiklinje betalas ett 

kontant resebidrag ut. Här gör handläggaren en kontroll av sträckan mellan 

hemmet och skolan och ersättning betalas ut med 1,85 kr per kilometer. 

Kontantersättningen ersätter skolbusskortet. 

Om den beräknade ersättningen skulle bli mycket hög betalas endast ersättning 

understigande det av lagen angivna maxbeloppet ut (ca 1570 kr per skolmånad). 

Utöver ovan beskrivna former av resebidrag finns det möjligheter för elever 

med särskilda behov att ansöka om skolskjuts i form av taxi, som handläggs av 

förvaltningen. 

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en 

resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska 

utredas 

I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som 

är fördelad med riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och 

specialdestinerade medel. Fördelningen mellan de destinerade medlen och den 

del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % direktdestinerad och 70 

% programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 

oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever 

för höstterminen och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med 

särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men 

denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa starkare incitament till verksamhetsutveckling behöver 

resursfördelningsmodellen uppdateras till att det blir en elevpeng i stället för ett 

årsanslag. En elevpeng som baseras på två elevtalsavläsningar per år. Dessutom 

behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med särskilda behov 

och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtalen. En 

ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin utgångspunkt i 

riksprislistan eftersom den är normerande i landet enligt SKL. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, 

vara baserad på skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara 

tillämpbar såväl på de kommunala som de fristående skolorna och den ska 

kunna tåla förändringar över tid utan att kräva stora grundläggande 

förändringar. Den ska också upplevas lätt att förstå och rättvis, i den 

bemärkelsen att den är begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola 

för alla elever.               
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Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 

Kulturskolan Simonsland ska utredas av 

Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 

nämnden 

Grundskoleförvaltningen har fått uppdrag av Fullmäktige att utreda möjligheten 

att starta fritidshem och öppen förskola i gemensamma lokaler med 

Kulturskolan på Simonsland. Utredningen ska samverkas med berörda 

nämnder.  

Representanter från Förskoleförvaltningen, Carina Einarsson, enhetschef för 

barnhälsan och Grundskoleförvaltningen, lena Tyrén Verksamhetsutvecklare 

och Håkan Anving Verksamhetschef har gjort en utredning kring behov av 

öppen fritidshemsverksamhet som främst vänder sig till elever från årskurs fyra 

till och med årskurs sex och hur det skulle kunna samordnas med öppen 

förskoleverksamhet.  

Förskoleförvaltningen har ett pågående arbete med att etablerar en fjärde 

familjecentral i centrala Borås i nära anslutning till barnavårdscentralen. 

Förskoleförvaltningen har därmed i dagsläget ingen möjlighet att etablera ännu 

en verksamhet i centrala Borås.  

Vid kartläggning hur en ev. kombinerad verksamhet skulle kunna organiseras 

uppfattar vi inget större behov av öppen fritidshemsverksamhet för de elever 

som går i årskurs fyra till och med årskurs sex. De har verksamhet att 

tillhandahålla inom fritidsgårdarnas verksamhet.  

Vi ser snarare ett behov för de elever som går i förskoleklass till och med 

årskurs tre och som inte är inskrivning i fritidshemsverksamhet. De barnen har 

däremot ingen möjlighet att ta sig från ytterområdena till centrala Borås på egen 

hand. För att möte dessa barns behov av verksamhet utanför skoltid kan 

verksamheten snarare placeras i något av de bostadsområden som idag har 

öppenförskoleverksamhet, gärna i kombination med nära anslutning till 

bibliotek.  
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Slutsats. 

Utredningen visar inget egentligt behov av Öppet fritidshem/fritidsklubb i 

samverkan med förskoleförvaltningen och Kulturskolan. 

 

Utredningen visar att frågan gällande fritidsaktiviteter för åldrarna 7-10 år och 

som inte har fritidshem kan utredas vidare, särskilt inom de områdena med 

högre strukturindex. 

 

På uppdrag 

Håkan Anving 

Verksamhetschef 

Grundskoleförvaltningen 
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Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads 
skolor 
 
Allmänt 
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där 
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras 
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § 
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.  
 
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så 
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.  
 
Urval för placering i årskurserna F-3: Om antalet platser på en skola är färre 
än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ 
närhet.  
 
Urval för placering i 4-9: Om antalet platser på en skola är färre än antalet 
sökande tillämpas relativ närhet. 
 
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola 
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande 
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola. 
 
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade 
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”. 
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL) 
 
För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas 
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero”. 
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL) 

 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.  
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs 
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.  
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets 
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar 
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses 
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett 
vårdnadshavare.  
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Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
 
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 
 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ 
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få 
önskad skola. 
 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om 
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp 
längst skolväg. 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
 

 
 
 

 
Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

 ska börja förskoleklass 
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 går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns 

 går i åk 6 på en fristående skola 

 går i åk 6 i en annan kommun 
 

Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter 
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts 
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun. 
 
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer 
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av 
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga 
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej 
kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet. 
 
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar 
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av 
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats 
enligt relativ närhet. 
 
 

Adressändring 
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut 
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett 
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya 
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska 
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om 
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering. 
 
 

Löpande skolplaceringar 
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta 
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om 
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin 
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och 
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad 
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på 
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola. 
 
Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2019-09-23. 
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2020. 
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Utvärdering av skolval 2019 

1 Planering och förarbete  

Inför skolvalet 2019 kartlades hur eleverna bodde i förhållande till skolorna och 

den kapacitet skolorna hade att ta emot elever. Om en skola inte rymde alla 

elever som bodde närmast denna anvisades eleverna enligt relativ 

närhetsprincip nästa skola med ledig plats. Detta förfarande kan i sin tur leda till 

en dominoeffekt där elever på nästa skola i sin tur måste anvisas en annan 

skola. Noggranna kalkyler av avstånd genomfördes i flera led så att samtliga 

elevers avstånd optimerades. Detta resulterade i tabeller med ”anvisad” eller 

”reserverad” skola på så sätt att elever som senare i skolvalet väljer just sin 

anvisade skola blir garanterade en plats på denna. Dock skulle önskad 

syskonförtur komma att gå före när skolvalet senare skedde för förskoleklass. 

För årskurs 7 kunde det konstateras att samtliga skolor utom Särlaskolan hade 

kapacitet att ta emot de elever som bodde närmast respektive skola. I 

planeringen räknades därför ut vilka av eleverna i Norrbys östra del som 

behövde anvisas till Engelbrektskolan respektive Erikslundskolan. Någon 

enstaka elev i Byttorps sydvästra del anvisades Daltorpskolan. Detta medförde 

dock inte att någon elev med dessa skolor som sin närmaste, i sin tur var 

tvungen att anvisas någon annan skola. Däremot minskades naturligtvis antalet 

lediga platser på dessa skolor att ta emot elever från andra stadsdelar som aktivt 

valde dessa. 

För förskoleklassen fanns dock en större problematik. Det kunde konstateras 

att det fanns flera områden där skolor inte hade kapacitet att ta emot de elever 

som bodde närmast skolan. 

I centrala delarna av Borås fanns alldeles för många elever runt Särlaskolan 

varför dessa fick anvisas Byttorpskolan och Engelbrektskolan. Erikslundskolan 

var full av ”egna” elever som i sin tur skulle förlorat mer på att behöva ta sig 

upp till Sjöboskolan jämfört med Byttorpselever till Hestra Midgård. Ett antal 

Engelbrektselever fick då istället anvisas Bergdalskolan eller Björkhöjdskolan 

och ett antal av Bergdalskolans elever fick i sin tur då istället anvisas 

Björkhöjdskolan. 

Från Brämhultshållet fylldes Myråsskolan precis av dem som hade den som 

närmaste skola. En del av eleverna med Bodaskolan som sin närmaste fick inte 

plats och anvisades istället Fjärdingskolan och några enstaka Ekarängskolan. 

Detta medförde att ett stort antal elever som hade Fjärdingskolan som sin 

närmaste skola fick anvisas Björkhöjdskolan. Endast en elev i förskoleklass 

bodde så att Björkhöjdskolan var den närmaste. Det innebär att av de 50 elever 

som nu placerats på Björkhöjdskolan så kommer 49 från andra områden. Av 

dessa har endast 22 st valt skolan i första hand. 

Ekarängskolan kunde heller inte ta emot alla elever som hade den som sin 

närmaste varför en del elever istället anvisades Trandaredskolan vilket i sin tur 

gav upphov till att en del Trandaredselever fick anvisas Svedjeskolan som dock 

ändå hade plats för eleverna i sitt närområde. Kristinebergskolan kunde inte 
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heller inrymma sina elever utan en del fick hänvisas vidare till Daltorpskolan 

och faktiskt också ett litet antal till Engelbrektskolan 

Enstaka elever runt Asklandaskolan fick inte plats där utan anvisades Gula 

Skolan. 

Det fanns bekymmer med plats på Svaneholmskolan men det åtgärdades 

genom att vi skapade en klass till under planeringsfasen. 

Det sista problemområdet var Sjömarkenskolan där ett tjugotal elever inte fick 

plats trots att den var den närmaste skolan. Eleverna fick istället anvisas Hestra 

Midgård och Sandaredskolan och runt Sandaredskolan fick därför ca fem elever 

anvisas Sandhultskolan. Senare efter att skolvalet genomförts och stora 

protester inkommit från vårdnadshavarna lyckades förvaltningen skapa en klass 

till för Sjömarkenbarnen vilket i stort sett löste problematiken. 

På pappret såg det såg det med andra ord ut att vara ganska bekymmersamt. 

Förvaltningen visste dock att ett de fristående skolorna skulle ta ca 75 elever 

och att det sannolikt skulle finnas en överrepresentation från vissa stadsdelar. 

Därtill bedömdes att skolvalet i övrigt skulle skapa en så pass stor rörlighet att 

nästan alla skulle få sina önskemål tillgodosedda. 

För årskurs 4 kunde förvaltningen se att alla elever från Tummarpskolan och 

Kerstinsgårdskolan fick plats på Dalsjöskolan. Däremot stod det klart att 

eleverna på Svedjeskolan inte skulle få plats på Trandaredskolan eller 

Kristinebergskolan. Endast ungefär hälften av de 25 eleverna beräknades få 

plats och övriga anvisades Daltorpskolan. Senare i skolvalet valde en handfull 

att gå till fristående skola varför det slutade med att ca 10 elever inte fick 

önskad skola. 

En slutsats från planeringsarbetet är att förvaltningen något tidigare behöver 

klargöra platsbehoven kring respektive skola och att om möjligt tillskapa fler 

skolplatser där dessa behövs. Att vi inte redan innan skolvalet löste en extra 

klass på Sjömarkenskolan skapade onödig oro. 

I övrigt bedömer förvaltningen att planeringsarbetet fungerat utmärkt. 
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2 Skolvalet 

Skolvalet genomfördes under december månad, för första gången digitalt. En 

skolvalsmodul till förvaltningens elevregister införskaffades. I denna fick 

vårdnadshavarna registrera sina skolval under december månad. Påminnelser 

och annan information skickades av systemet ut automatiskt. På så vis sparades 

mycket administration och risken för att vår personal matade in felaktiga 

uppgifter minimerades. Den automatik som systemet skulle ge i själva 

placeringsarbetet visade sig i praktiken inte vara användbart då uppemot 100 

elever som berördes av skolvalet flyttade ut från, in till eller inom Borås under 

skolvalsperioden. Dessutom visade sig systemet inte kunna skicka ut beslut med 

beslutsformuleringar anpassade till beslutets karaktär. Besluten blev så allmänt 

hållna att de i praktiken blev svåra att överklaga eller försvara vid en överklagan. 

Placeringsarbetet och de efterföljande utskicken av placeringsbesluten fick 

därför skötas mer manuellt. 

Vissa problem uppstod då de fristående skolorna inte ingick i det digitala 

systemet. En del vårdnadshavare som valde kommunala skolor i systemet valde 

dessutom fristående skolor vid sidan om vilket orsakade onödigt arbete för 

både förvaltningen och de fristående huvudmännen. 

Förvaltningen har tillsammans med de fristående skolorna utvärderat skolvalet 

och kommit fram till att det digitala systemet skall använda även nästa år men 

att de fristående skolorna skall ingå i detta. Exakt hur detta ska gå till ska i 

samverkan med de fristående skolornas rektorer beslutas i september. 

Parallellt med det digitala skolvalet sköttes elever med tillfälligt personnummer 

med pappersblanketter. Elever med skyddad identitet sköttes vid sidan av med 

direkta kontakter med de förskolor och skolor där dessa fanns. 

Skolvalet stängdes efter påminnelser och ett par veckors förlängning den 6:e 

januari och efter en månads handläggning skickades besluten ut till 

vårdnadshavarna den 6:e februari. Redan efter ett par dagar organiserade sig 

vårdnadshavare i Sandared och Sjömarken och protesterade och förvaltningen 

insåg att det kanske ändå skulle gå att lösa ytterligare en klass och den 20:e 

februari gick det ut nya beslut för berörda elever. 

Under våren har ca 200 elever i skolvalet ansökt om att få byta skola och vid ett 

par tillfällen har förvaltningen samlat ihop önskemålen och fattat beslut om 

byte där det varit möjligt. Ca 140 elever har kunnat få någon av sina andra 

önskade skolor i detta efterarbete. Anledningen att så pass många byten kunnat 

beviljas är att det finns en stor rörlighet. Ett stort antal elever flyttar från, till 

eller inom kommunen på bara ett par månader. Andra elever har helt enkelt 

ångrat sitt val och kanske insett att det är opraktiskt med en skola långt bort. 

Några gjorde aldrig något val i den första omgången och blev därför placerade 

på anvisad skola och önskade därför byta. 
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Allt detta pusslande har i skrivande stund, i slutet av juni, resulterat i följande 

statistik: 

 

3 Syskonförtur - resultat  

Inför årets skolval infördes syskonförtur i skolvalet till förskoleklass. 

Syskonförturen gällde till de tre närmaste skolorna. Fördelen med syskonförtur 

är att vårdnadshavare inte behöver hämta och lämna sina barn på flera olika 

fritidshem eller skolor. Nackdelen är att det leder till att vårdnadshavare som 

söker plats på sin närmaste eller anvisade skola istället måste placeras på annan 

skola. Det är inte möjligt att förutse vilken effekt syskonförtur får ett visst 

skolval utan resultatet beror helt på hur vårdnadshavarna faktiskt väljer. 

Förvaltningen bedömer att de negativa effekterna i år blev förhållandevis små. 

Antalet barn som inte fick plats på sin anvisade skola och som de i första hand 

sökt framgår av tabellen nedan: 

Ekarängskolan 6 

Engelbrektskolan 1 

Fjärdingskolan 1 

Kristinebergskolan 1 

Sjömarkenskolan 1 

Trandaredskolan 7 

 

Utöver dessa fanns ett antal som sökt annan skola än den anvisade och som 

trots bättre relativ närhet fått stå tillbaka på grund av syskonförturen. 

  

Förskoleklass - alla Antal Andel Åk 7 - alla Antal Andel

Ej valt. Plac på anvisad skola 43 3,0% Ej valt. Plac på anvisad skola 52 4,8%

Oense. Plac på anvisad skola 4 0,3% Oense. Plac på anvisad skola 1 0,1%

Plac 1:a val 1251 87,1% Plac 1:a val 972 88,9%

Plac 2:a val 65 4,5% Plac 2:a val 48 4,4%

Plac 3:e val 23 1,6% Plac 3:e val 4 0,4%

Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,4% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%

ÖVRGR/AVBROTT Utlandsvistelse. Åter ht 20 1 0,1% Totalsumma 1093 100,0%

Totalsumma 1436 100,0%

Förskoleklass - de som gjort ett aktivt val Antal Andel Åk 7 - de som gjort ett aktivt val Antal Andel

Plac 1:a val 1251 90,1% Plac 1:a val 972 93,5%

Plac 2:a val 65 4,7% Plac 2:a val 48 4,6%

Plac 3:e val 23 1,7% Plac 3:e val 4 0,4%

Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,5% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%

1388 100,0% 1040 100,0%
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4 Syskonförtur – rättsläget  

Regeringen har i sitt kommittédirektiv ”Ökad likvärdighet genom minskad 

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.” (Dir 2018:71) bland annat gett 

utredaren i uppdrag att ”säkerställa att kommunerna alltid ska kunna använda 

syskonförtur som urvalskriterium” (s 9). Uppdraget är planerat att redovisas 

senast 30 mars 2020. 

I rådande lagstiftning finns ingen reglering kring syskonförtur och av ett antal 

vägledande domar från Kammarrätten i Stockholm och Högsta 

Förvaltningsdomstolen (KST 6008-17, KST 6009-17 och HFD 3676-18) 

framgår att syskonförtur inte får gå före relativ närhet som urvalsprincip. Det 

finns ett beslut från Skolväsendets överklagandenämnd (Dnr 2018:417) där det 

framgår att syskonförtur tilläts men det gällde barn som inte bodde i det som 

Eslövs kommun definierat som skolans upptagningsområde, dvs bland de barn 

som anvisats annan skola på grund av platsbrist efter uträkning enligt relativ 

närhetsprincip. 

Skollagstiftningen är något krångligt och motsägelsefullt skriven idag. Följande 

paragrafer är tillämpliga vid skolplaceringar i förskoleklass: 

Förskoleklass 9 kap 

15 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 

önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 

berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 

placera eleven vid en annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 

placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 

för kommunen. 

15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om 

inte något annat följer av 15 § andra stycket. Lag (2017:1115). 

15 § första stycket är det som vanligen tillämpas vid skolval. För att hantera 

detta tillämpas relativ närhetsprincip. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en 

elev har ett berättigat krav på den närmaste skolan som anvisningsskola. Om 

det finns fler elever än vad skolan har plats för måste man räkna ut vilka av 

dessa som skulle förlora mest på att anvisas nästa skola med ledig plats. 

Samtidigt innebär ju detta att man också lutar sig på det andra stycket som ju är 

det som säger att kommunen inte är skyldig att ta in alla elever som önskar en 

viss skola genom att bygga ut den eller anställa mer personal än planerat. 

Andra stycket ger också möjlighet att neka en viss elev plats som trots rätt 

enligt relativ närhet ändå inte kan tas emot. Ett tydligt exempel skulle kunna 

vara en elev som sitter i rullstol som söker en skola som i så fall skulle behöva 

tillgänglighetsanpassas för stora belopp. 

Det andra stycket tillämpas också om en elev efter det ursprungliga skolvalet 

vill börja på en skola som redan är full och då i kombination med 15 a § som 
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säger att eleverna som redan börjat på skolan har rätt att gå kvar där. (Även om 

de bor sämre till relativt den elev som söker plats) 

Det som nu gör det besvärligt är att 15 § första stycket enligt Skollagen 28 kap 

18 § inte får överklagas utan endast laglighetsprövas enligt Kommunallagen 13 

kap, men 15 § andra stycket får enligt skollagen 28 kap 12 § 6 p överklagas till 

Skolväsendets överklagandenämnd. 

Av praktiska skäl anges därför endast 15 § första stycket som grund för 

skolplaceringsbeslutet eftersom det är orimligt att ett och samma beslut både 

får och inte får överklagas. 

Som synes står ingenting nämnt om syskonförtur varför vårdnadshavare som 

ber Förvaltningsrätten laglighetspröva skolplaceringsbeslut i samband med 

skolval i kommuner som tillämpar syskonförtur före relativ närhet får rätt. 

Paradoxalt nog inträffar då följande. 

Förvaltningsrätten upphäver kommunens placeringsbeslut och kommunen skall 

då fatta ett nytt beslut. Men eftersom den önskade skolan nu ändå är full av 

elever som placerats där och som enligt 15 a § har rätt att gå kvar och att det 

utifrån 15 § andra stycket sannolikt är så att det skulle uppstå betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta in en elev till, så blir det i 

detta läge ett avslag utifrån detta och eleven anvisas återigen samma skola som 

den tidigare placerats på eller om det finns nya andra eller tredjehandsval som 

har ledig plats. En vårdnadshavare som får rätt i laglighetsprövningen får alltså 

ändå inte plats på önskad skola. 

I år har endast sju överklaganden inkommit vilket är betydligt färre än förra året 

då hela 39 överklaganden gjordes. Av de sju har fyra stycken avslagits eller 

avskrivits. Tre är i skrivande stund inte avgjorda. De flesta angav som skäl för 

laglighetsprövningen att syskonförtur felaktigt använts. Samtliga hade dock vid 

tiden för överklagandet ansökt om att få byta skola och fått avslag på skolbytet 

varför det ursprungliga beslutet redan var upphävt av det nya. Utredarens 

bedömning är dock att om de ursprungliga besluten hade prövats så hade 

Förvaltningsrätten upphävt dessa. 
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5 Syskonförtur – omvärldsbevakning 

Det framgår ovan att beslutet att tillämpa syskonförtur inte fått särskilt stora 

konsekvenser rent juridisk eller praktiskt för förvaltningen. Ett litet antal 

missnöjda föräldrar finns förstås men också ett stort antal nöjda. Även om 

lagstiftaren sannolikt kommer att införa syskonförtur om ett år så är ändå 

frågan om hur hanteringen skall ske till höstens skolval inför läsåret 20/21. 

Besluten som då ska fattas sker troligen utifrån nuvarande lagstiftning. Att 

fortsätta med syskonförtur innebär ju då ett slags domstolstrots. För att 

ytterligare belysa frågan har en enkät skickats till samtliga andra kommuner 

gällande hur dessa tillämpar syskonförtur. 

Enkäten skickades ut till de andra 289 kommunerna och 142 valde att svara. 

Således en svarsfrekvens på 49% vilket är lite för lågt för att med säkerhet 

kunna uttala sig om hur det ser ut. Samtidigt är det en god spridning på små 

och stora kommuner och även en god spridning geografiskt varför siffrorna 

ändå sannolikt ger en ganska bra bild. 

 

 Fråga om syskonförtur 
Med syskonförtur avses under denna fråga ett system där elever med syskon på en viss skola får företräde till den skolan 

framför elever som enligt närhetsprincipen i Skollag 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § har ett berättigat krav på en placering 

vid samma skola då den är en skolenhet nära hemmet. 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2019/2020 använt syskonförtur vid skolplaceringar i förskoleklass 

och grundskola 

 Vi har inte tillämpat syskonförtur    58 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever   10 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur med en viss geografisk begränsning  6 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 5 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur utan någon begränsning   10 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola så har 34 % av de 

övriga tillämpat någon form av syskonförtur som då gått före närhetsprincipen 

 

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i februari inte beviljade prövningstillstånd för ett par domar verkar många 

kommuner ändra sina regler.  

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker använda syskonförtur vid skolplaceringar i 

förskoleklass och grundskola 

 Vi tänker inte tillämpa syskonförtur    46 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever   6 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur med en viss geografisk begränsning  4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur utan någon begränsning   9 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   20 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 
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Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 

tagit ställning till hur de ska göra så tänker 33% av de övriga tillämpa någon 

form av syskonförtur som då går före närhetsprincipen 

 

 Fråga om syskonförtur då närhetsprincipen inte sätts ur 
spel 

Om två eller flera elever söker sig till en skola som inte är deras närmaste skola med ledig plats, dvs ingen av eleverna 

kan sägas ha ett berättigat krav på den sökta skolan som en skola nära hemmet, vad kommer då att gälla då i din 

kommun framgent? 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker kring syskonförtur som inte sätter 

närhetsprincipen ur spel 

 Ja, vi tänker tillämpa syskonförtur när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 35 % 

 Nej, vi tänker inte tillämpa syskonförtur även när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 23 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   30 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   12 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 

tagit ställning till hur de ska göra så tänker 60 % av kommunerna tillämpa 

syskonförtur i de fall detta inte sätter närhetsprincipen ur spel. 

 

6 Utredarens betänkande 

Trots att införandet av syskonförtur i detta årets skolval fått relativt begränsade 

konsekvenser och trots att ca en tredjedel av landets kommuner planerar 

fortsätta att tillämpa syskonförtur, gör utredaren ändå bedömningen att Borås 

Stad bör ta bort syskonförturen. Detta efter samtal med de tjänstemän som 

ansvar för och handlägger skolvalsärenden i Grundskoleförvaltningen. 

Skolplacering är myndighetsutövning som grundas på skollagen där 

Grundskolenämnden delegerat beslutsfattandet till tjänsteman. Placeringsbeslut 

har stor inverkan på enskilda elever och deras vårdnadshavare. Tjänsteman skall 

grunda placeringsbeslut på gällande lagstiftning och rättspraxis. Eftersom 

Högsta förvaltningsdomstolen i februari beslutade att inte bevilja 

prövningstillstånd för de ovan redovisade rättsfallen torde i dagsläget rättspraxis 

vara att syskonförtur inte skall användas vid skolplacering. 

Den förestående lagändringen där syskonförtur sannolikt kommer att tillåtas 

skulle kunna komma tidigare än planerat. Om detta sker måste syskonförtur 

åter införas i regelverket. 
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Granskning av detaljplan Norra Brämhult 11:1 och 

Brämhult 2:32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av 

arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola 

inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att 

ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i 

form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 

Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 

Översiktsplanen anger de redan bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- 

och tätortsbebyggelse. Det innebär att kommunen är positiv till nya bostäder 

med inslag av annan användning. Komplettering med bostäder och blandad 

användning rekommenderas i lägen som stärker lokal handel och service. Inom 

planområdet finns inga riksintressen eller i översiktsplanen särskilt utpekade 

natur eller kulturvärden. 

Planförslaget bedöms därför vara i linje med översiktsplanen. Planområdet 

ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen som är en långsträckt höjdrygg som 

bildats vid botten av inlandsisen. Påverkan på drumlinen bedöms vara av 

begränsad omfattning och bedöms som godtagbar. 

Angränsande område öster om planområdet utgör naturområde klass 2. 

Förslaget bedöms ej innebära betydande miljöpåverkan eller att kommunens 

miljömål påverkas negativt. Detaljplanen möjliggör för en förtätning av 

området med bostäder. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer ska 

eftersträvas.   

Efter samrådet har flera förändringar gjorts:  

Trafik: 

Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och avslutas med en vändplan vid 

Sörbo/Främgärdekorsningen. Detta regleras dock inte av detaljplanen utan av 

Tekniska förvaltningen. Detta innebär att genomfartstrafiken försvinner. De 

nya bostäderna kan då ha sina utfarter mot Kyrkvägen utan att det riskerar att 

skapa en trafikfarlig situation. Kyrkvägens karaktär förändras, från en 
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genomfartsväg till återvändsgata, som blir mer anpassad till oskyddade 

trafikanter som gående, cyklande och ridande. 

Område A: 

Byggnadshöjderna har minskats. Nu föreslås att byggnaderna får vara 2,5 

våningar. Efter önskemål i samrådet avser nu exploatören att reservera en av 

byggnaderna för trygghetsboende. Parkeringslösningen har ändrats. Nu föreslås 

att parkering sker i carportar och markparkering. Carportarnas utformning 

regleras i gestaltningsprinciperna. 

Område B: 

Avståndet till Brämhults Ryttarsällskap har förlängts och närmaste byggrätt är 

nu 120 meter från stallbyggnad. Området har istället utvidgats åt sydväst. 

Område C: 

Radhusen föreslås nu med två infarter från Kyrkvägen och med ett längre 

avstånd mellan byggrätter och bostäderna längs Kamgarnsgatan. Bostäderna får 

inte ha sutterrängvåning. En villatomt har lagts till i nordost             

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 

11:1 m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad 2019-09-10 

2. Planbeskrivning 2019-09-10 

3. Plankarta 2019-09-10   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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BN 2017-1765

Visionsbild, område A

Dp Granskning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten 
för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 
m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder 
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet 
i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskole-
verksamhet.

Översiktsplanen anger de redan bebyggda delarna av Bräm-
hult som övrig stads- och tätortsbebyggelse. Det innebär att 
kommunen är positiv till nya bostäder med inslag av annan 
användning. Komplettering med bostäder och blandad 
användning rekommenderas i lägen som stärker lokal handel 
och service. Inom planområdet finns inga riksintressen eller 
i översiktsplanen särskilt utpekade natur eller kulturvärden. 
Planförslaget bedöms därför vara i linje med översiktsplanen.

Planområdet ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen som är 
en långsträckt höjdrygg som bildats vid botten av inlandsisen. 
Påverkan på drumlinen bedöms vara av begränsad omfatt-
ning och bedöms som godtagbar.

Angränsande område öster om planområdet utgör natur-
område klass 2. Förslaget bedöms ej innebära betydande 
miljöpåverkan eller att kommunens miljömål påverkas 
negativt. Detaljplanen möjliggör för en förtätning av området 
med bostäder. Blandad bebyggelse med olika upplåtelsefor-
mer ska eftersträvas. 

Förändringar mellan samråd och  
granskning:
Efter samrådet har flera förändringar gjorts:

Trafik:
Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och avslutas med 
en vändplan vid Sörbo/Främgärdekorsningen. Detta regleras 
dock inte av detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen.

Detta innebär att genomfartstrafiken försvinner. De nya 
bostäderna kan då ha sina utfarter mot Kyrkvägen utan att 
det riskerar att skapa en trafikfarlig situation. 

Kyrkvägens karaktär förändras, från en genomfartsväg till 
återvändsgata, som blir mer anpassad till oskyddade trafikan-
ter som gående, cyklande och ridande.

Område A:
Byggnadshöjderna har minskats. Nu föreslås att byggnaderna 
får vara 2,5 våningar. 

Efter önskemål i samrådet avser nu exploatören att reservera en 
av byggnaderna för trygghetsboende.

Parkeringslösningen har ändrats. Nu föreslås att parkering sker i 
carportar och markparkering. Carportarnas utformning regleras i 
gestaltningsprinciperna.

Område B:
Avståndet till Brämhults Ryttarsällskap har förlängts och 
närmaste byggrätt är nu 120 meter från stallbyggnad. Området 
har istället utvidgats åt sydväst. 

Område C: 
Radhusen föreslås nu med två infarter från Kyrkvägen och 
med ett längre avstånd mellan byggrätter och bostäderna längs 
Kamgarnsgatan. Bostäderna får inte ha sutterrängvåning. 

En villatomt har lagts till i nordost.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder 
av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för 
Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. 
på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder 
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet 
i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig försko-
leverksamhet. 

Planområde
Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrk-
vägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i 
Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår 
del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola. Öster 
om planområdet och Kyrkvägen finns betesmark och en 
hästgård. Planområdet omfattar ca 7 ha.

Planområdet utgörs av sju fastigheter. Brämhult 11:1 ägs av 
ett aktiebolag, fastigheterna 2:31. 2:32 och 6:1 har privata 
fastighetsägare och fastigheterna 4:5 och 4:2 är kommunägda. 
Brämhult S:4 är en samfälld väg vilket också anges på sidan 
27 under rubriken Fastighetsägare.

Gällande detaljplan
Alla ingående fastigheter omfattas av byggnadsplan P384, 
respektive 385, båda från 1966. Planerna anger allmän plats/
park och väg respektive allmän plats park/plantering/
väg, allmänt ändamål samt friliggande bostäder. Del av 
fastigheterna 11:1 och 2:31 undantogs av Länsstyrelsen vid 
antagandet.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-22 i beslut § 603 att ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplan för del av Brämhult, Brämhult 11:1.

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-01 i beslut § 708 att ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplan för del av Brämhult, Brämhult 2:32.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2009-01-27 Samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för den 
norra delen av området.  
2017-09-18 beslutade kommunstyrelsen att godkänna två 
markanvisningsavtal för del av Brämhult 4:2 inom aktuellt 
planområde. 

Då planarbetet hade pågått en längre tid och förutsättning-
arna ändrats sedan uppstarten 2009 beslutade Samhällsbygg-
nadsnämnden 2017-09-28 på nytt att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Brämhult 
11:1 m.fl. med syfte att tillskapa nya bostäder samt möjliggöra 
utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 § SBN 
2018-000257 att skicka detaljplanen på samråd. Samrådet 
pågick 2018-11-08 till 2019-01-11. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i samrådsredogörelsen. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2018 
Granskning 3 kvartalet 2019 
Antagande 4 kvartalet 2019 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

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

Planbeskrivning
Detaljplan för Brämhult, del av Norra Brämhult 11:1 mfl,  Brämhultshöjd, Borås Stad, upprättad den 10 oktober 2018,  

reviderad 12 augusti 2019.

Planområdet med fastigheter

11:1

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

4:5

4:2

11:1

2:32 6:1

2:31
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Antagande
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Samrådshandling
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Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Arkitekt, AL Studio AB

Josefin Westerlund

Skala 1:1000 A0

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
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Fastighetsbeteckning
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ILLUSTRATIONSKARTA

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-09-21

Upprättad 2018-09-21

Kartchef
Jerry Sandin

Mätklass II

Grundkarta

N

gästparkering

Illustrationskarta över föreslagen ny bebyggelse. Tillkommande bebyggelse illustreras med brun färg, komplementsbyggndaer illustreras streckade i brunt..

Planområdet beskrivs indelat i tre 
delområden, A, B och C

Byggstart för föreslagen bostads-
bebyggelse är beräknad till 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i gränslandet mellan sammanhängande 
bebyggelse och landsbygd. Området är till större delen 
obebyggt och befintlig bebyggelse utgörs av en friliggande 
villa i områdets norra del och en villa med ekonomibygg-
nader i områdets mitt. Det finns även en befintlig förskola i 
områdets nordvästra del. Närmast omgivande bebyggelse i 
väster utgörs i huvudsak av friliggande, tätt placerad villa-
bebyggelse, radhus och kedjehus. Öster om Kyrkvägen möts 
området av en mer lantlig karaktär med öppna betesmarker 
och en hästgård. 

Detaljplanen möjliggör för en förtätning av området med 
bostäder. Bebyggelse måste förhålla sig till läget då det grän-
sar till obebyggda naturområden och befintliga grönstråk.

Natur och bebyggelse öster om planområdet Kyrkvägen med befintlig bostadsbebyggelse 

Vy från planområdets mitt ner mot villabebyggelsen i väster

Ny bebyggelse
Föreslagen bebyggelse utgörs av bostäder i form av frilig-
gande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget 
möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet. 

A

B

C
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Område A - I områdets södra del föreslås bebyggelse i 2,5 
våningar (två fulla våningar plus inredd vind) i form av 
flerbostadshus med sadeltak i oregelbundet placerade volymer 
med gröna gårdsrum emellan. Bebyggelsen drar sig tillbaka 
från Kamgarnsgatan och lämnar ett grönt gaturum mot den 
befintliga bebyggelsen på andra sidan gatan. Ambitionen är 
att förgårdsmarken komponeras med växtlighet. Vid infarten 
till husen ska handikapparkering och avlämningsytor finnas. 

Parkering tillgodoses i carportar och med markparkering. 
Carportar ska ha träfasad och gröna tak. 22 av parkerings-
platserna har infart från Kamgarnsgatan och 13 parkerings-
platserna har infart från Kyrkvägen. 

Befintliga omgivande stråk fångas upp som grönstråk eller 
möjliga passager genom bebyggelsen för att säkerställa såväl 
visuella som fysiska kopplingar. De gröna ytorna avses utfor-
mas som trivsamma vistelseytor och i gång- och cykelstråkets 
förlängning anläggs en större sammanhängande gård med 
lek- och rekreationsmöjligheter. Tillkommande byggnader 
föreslås placeras med varierade avstånd mot Kamgarnsgatan. 
Som närmast tillåts nya byggnader placeras 16 meter från 
grannens fastighetsgräns och 21 meter från befintliga bostä-
der väster om Kamgarnsgatan.

Efter önskemål i samrådet avser nu exploatören att reservera 
en av byggnaderna för trygghetsboende. Det blir byggnaden 
närmast Kärrarondellen.

Område A, översikt (ej i skala)

Område A
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Område A, sektion A. Sektionen visar befintlig byggnad, Kamgarnsgatan, 
tillkommande byggnad och Kyrkvägen. 

Område A, sektion B. Sektionen visar befintlig byggnad, Kamgarnsgatan, 
tillkommande byggnad och höjdskillnaden mot Kyrkvägen. 

Område A, vy från Kamgarnsgatan

 Sammanfattning av gestaltningsprinciper för    

  område A - 

• Hus i grönska med gröna stråk mellan byggnaderna för 
såväl fysiska som visuella kopplingar.

• Husen får vara max 2,5 våningar.

• Husen ska förses med sadeltak och fasader i trä. Husen 
ska ha en sammanhållen färgskala.

• Förgårdsmark och ett lummigt, insynsskyddat intryck ska 
finnas från Kamgarnsgatan.

• Siktlinjer från intilliggande bostadsområde bevaras genom 
området.

• Parkering ska fördelas i mindre enheter. Carportar ska ha 
träfasad och gröna tak (sedum). 

• Utemiljön ska vara grön med få hårdgjorda ytor. Material 
ska vara naturliga. Lekplats ska ordnas i anslutning till 
befintlig gångstig mellan Kamgarnsgatan och Kyrkvägen. 
Den ska anpassas efter terrängen. 

Inspirationsbilder gestaltning av bebyggelse samt utemiljö

Översiktsbild område A
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Område B, översikt (ej i skala)

gångstig

Område B- I områdets mellersta del föreslås radhus och tre 
friliggande villor i sydväst. Bostäderna kommer vara omgivna 
av grönska och är väl inplacerade i terrängen. Bebyggelsen 
har utfart mot Kyrkvägen och i anslutning till denna hanteras 
sophämtning. Bostäderna i område B1 har parkering vid 
den egna entrén. Parkering i område B2 tillgodoses genom 
carportar och med markparkering. Carportar ska ha träfasad 
och gröna tak. 

En ny gångväg skapas mellan Kyrkvägen och Kamgarnsga-
tan. 

Området innefattar befintlig förskolebyggnad med 6 
avdelningar, varav 2 är placerade i paviljonger delvis utanför 
fastigheten. Föreslagen detaljplan tar höjd för eventuellt 
framtida behov av utökad byggrätt för förskola. Framtida 
byggnation bör placeras i områdets västra del då den del som 
vetter mot nordost angränsar till ett stort, sammanhängande 
naturområde och vars gröna karaktär bör behållas.

B1

B2

Område B
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gångstig

Område B1, sektion B1. Sektionen visar souterränghus.

Område B2, sektion B2. Sektionen visar kedjehus och carport. 

Område B2, sektion B3. Sektionen visar kedjehus och carport. 

Område B1. Vy från Kyrkvägen. 

Område B2. Vy från Kyrkvägen. Närmast 
Kyrkvägen är carportar och förrådsbyggnader. 
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Område C - I område C1 föreslås radhusbebyggelse norr om 
befintlig gård där en gemensamhetsanläggning möjliggör två 
utfarter mot Kyrkvägen. Parkering sker vid den egna entrén. 
Det blir sammanlagt 12 radhus. Dessa kommer vara omgivna 
av grönska och är väl inplacerade i terrängen. 

gångstig

259

257

260

265

258

258

258

261 265

268

271

274

275

276

277

27
7

276

264

270

261

262

257

260

271

265

259

271

262

265

260

266

281

280

275

269

266

265

267

262

271

273
272

279

271

276
274

273

280

281

279

276

278

270

275

274 277

278

255

Lr

Lr
Lr

Lr

11:196

11:197

11:148

11:147

11:146

11:145

11:155

11:144

11:154

11:143

2:33

11:153

2:34

11:142

11:152

11:204

11:151

11:203

11:150

11:1

11:202

11:149

11:201

11:200

11:169

11:170

11:168

11:171

6:1

11:172

6:2

11:141

11:140

11:139

6:1

11:138

11:198 2:32 s:4

11:199

11:195

11:1

Ham
pg

ata
n

Ju
teg

ata
n

Kyrk
vägen

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 20xx-xx-xx

Upprättad 20xx-xx-xx

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

C1

C2

I område C2 möjliggörs tre nya villatomter med angöring 
från Kyrkvägen. Parkering ska ske på den egna tomten. Det 
är möjligt att bygga garage så länge det ryms inom den totala 
byggrätten. Det finns en stenmur som ska bevaras. Området 
närmast den är markerat med prickmark för att säkerställa att 
den är solbelyst så det biologiska värdet behålls. 

C2

Område C
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Område C1, sektion C1. Sektionen visar kedjehus. 

Område C2, sektion C2. Sektionen visar friliggande villa.

Område C1. Vy från Kyrkvägen. Illustrationen visar hur radhusen har anpassats till 
topografin. 

Område C2. Vy från Kyrkvägen. 

Hampgatan

Kyrkvägen
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   Sammanfattning gestaltningsprinciper utemiljö  

   område B och C

• Anpassas till topografi och terräng.

• Lyft fram platsens ursprungliga kvalitéer såsom 
ängsmark.

• Befintliga större träd intill byggnader bevaras i 
största möjliga mån.

• Grönytor knyter an till ursprunglig ängskaraktär.

• Naturliga traditionella material som knyter an till 
den lantliga miljön eftersträvas såsom natursten 
och trä.

• Naturvärden som försvinner kompenseras genom  
stråk med ängsblommor, bihotell samt ytor för 
odling och fruktträd. 

   Sammanfattning gestaltningsprinciper för  

   område B och C

• Bebyggelse ska vara småskalig och knyta an 
till omgivningen i färg och materialval.

• Bostadshus tillåts i 1-2 våningar. Husens 
placering och uteplaster ska anpassas efter 
terrängen och tas upp med naturliga mate-
rial, exempelvis gabionmur eller trä. 

• Hus ska uppföras med sadeltak tak ska vara i 
tegelrött, grått eller svart, alternativt sedum 
eller solceller. 

• Husen ska förses med träfasader i faluröd, 
falusvart eller naturfärgad kulör.

• Tomterna ska vara små och omges av äng.

• Miljöhus ska finnas längs Kyrkvägen och 
samspela med övriga hus vad gäller fasad-
utformning. Tak ska vara i sedum.
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Solstudie område A, 21 mars kl 1500 

Solstudie område A, 21 juni kl 09:00

Solstudie område A, 21 juni kl 12:00

Solstudie område A, 21 juni kl 15:00

Solstudie område A, 21 mars kl 12:00

Solstudie område A, 21 mars kl 09:00

Solstudier har tagits fram för planförslaget som visar på hur 
föreslagen bebyggelse påverkar omgivningen genom skugg-
ning. Ovan visas exempel från vårdagjämning respektive 
midsommarafton. 

Fler tidpunkter och datum finns sammanställda i bilaga 
Solstudier Område A till planbeskrivningen.

Den planerade bebyggelsen kan medföra en ökad skuggning 
i trädgårdarna till fastighetenerna längs Kamgarnsgatan 
klockan 09.00 vid vår- och höstdagjämning. Under vintern 

skuggas trädgårdarna mer och skuggorna når under förmid-
dagen fram till husen. Under sommarhalvåret kommer de 
närliggande byggnaderna inte skuggas.

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen 
kan medföra en viss ökad skuggning för några av grannfas-
tigheterna, dock inte till en sådan grad att det innebär en 
betydande olägenhet.
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Solstudie område B, 21 mars 09:00

Solstudie område B, 21 mars 12:00

Solstudie område B, 21 mars 15:00

Solstudie område B, 21 juni 09:00

Solstudie område B, 21 juni 12:00

Solstudie område B, 21 juni 15:00

Ovan visas exempel från vårdagjämning respektive 
sommarsolstånd. Fler exempel finns sammanställda i bilaga 
Solstudier Område B och C.  

Den planerade bebyggelsen i område B beräknas skugga 
grannfastigheterna i nordväst på morgonen i januari, novem-
ber och december. En mindre del skuggning kan även 
förekomma längs grannfastigheternas gränser i februari och 
oktober. Under resterande del av året, mars till september, 
kommer de närliggande byggnaderna inte att skuggas.

Skuggningen beräknas inte påverka grannfastigheterna under 
dagen eller eftermiddagen under någon del av året.  

Bedömningen av solstudien är därmed att den planerade 
bebyggelsen kan medföra ökad skuggning för några av 
grannfastigheterna. Skuggningen beräknas dock inte ske till 
en sådan grad att det innebär en betydande olägenhet. 
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Solstudie område C1, 21 mars 09:00

Solstudie område C1, 21 mars 12:00

Solstudie område C1, 21 mars 15:00

Solstudie område C1, 21 juni 12:00

Solstudie område C1, 21 juni 09:00

Solstudie område C1, 21 juni 15:00

Ovan visas exempel från vårdagjämning respektive 
sommarsolstånd. Fler exempel finns sammanställda i bilaga 
Solstudier Område B och C.

Den planerade bebyggelsen i område C beräknas skugga 
grannfastigheterna i nordväst på morgonen i januari, novem-
ber och december. Morgonskuggan kan tangera byggnaderna 
i februari och oktober. Under morgnar i mars och september 
kan en mindre del av skuggningen nå grannfastigheternas 
gränser. Under resterande del av året, mars till september, 
kommer de närliggande byggnaderna inte att skuggas.

Skuggningen beräknas inte påverka grannfastigheterna under 
dagen eller eftermiddagen under någon del av året.  

Bedömningen av solstudien är därmed att den planerade 
bebyggelsen kan medföra ökad skuggning för några av 
grannfastigheterna. Skuggningen beräknas dock inte ske till 
en sådan grad att det innebär en betydande olägenhet. 
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Solstudie område C2, 21 mars 09:00

Solstudie område C2, 21 mars 12:00

Solstudie område C2, 21 mars 15:00

Solstudie område C2, 21 juni 12:00

Solstudie område C2, 21 juni 09:00

Solstudie område C2, 21 juni 15:00

Ovan visas exempel från vårdagjämning respektive sommar-
solstånd. Fler exempel finns sammanställda i bilaga Solstudier 
Område C2.

Den planerade bebyggelsen i område C2 beräknas skugga 
grannfastigheterna i nordväst på morgonen i januari, februari, 
mars, september, oktober, november och december. Under 
november, december och januari når skuggan dit fram till 
klockan 12. 

Under resterande del av året, april till augusti, kommer de 
närliggande byggnaderna inte att skuggas.  

Skuggningen beräknas inte påverka grannfastigheterna under 
eftermiddagen under någon del av året.  

Bedömningen av solstudien är därmed att den planerade 
bebyggelsen kan medföra ökad skuggning för några av 
grannfastigheterna. Skuggningen beräknas dock inte ske till 
en sådan grad att det innebär en betydande olägenhet. 
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Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär en förändring av områdets karaktär, 
från att vara ett i stort sett obebyggt grön-/naturområde 
mellan den tätare villabebyggelsen och landsbygden med 
hästgårdar och betesmarker, till att bli en del av den samman-
hängande bebyggelsen. 

Karaktären på tillkommande bebyggelse är tänkt att vara 
lågmäld med enkla eller uppbrutna former som följer 
topografin. Ambitionen är traditionella material i möte med 
moderna och miljövänliga lösningar såsom trä, sten, sedum-
tak eller solceller.

Landskapsbild
Landskapsbilden präglas av höjdryggen Brämhultsdrumlinen 
och odlingslandskapet. Brämhultsdrumlinen sträcker sig 
i nordöst -sydvästlig riktning hela vägen genom odlings-
landskapet från Främgärde ner till korsningen Kyrkvägen-
Dammvägen. En drumlin är en långsträckt höjdrygg som 
bildades vid botten av inlandsisen.

Odlingslandskapet med betande djur är är viktiga för områ-
dets karaktär. Avvägningen som har gjorts mellan möjlighet 
till nybyggnation och bevarande av områdets karaktär är att 
väster om Kyrkvägen kan bebyggas, men att detta inte får 
begränsa den odling och djurhållning som finns öster om 
Kyrkvägen idag.

Bebyggelsen innebär att utsikten längs Kyrkvägen i höjd med 
område C delvis blockeras. Husen har placerats så det finns 
utblickar mot skogshöjden i nordväst. Den vidsträckta vyn 
mot sydväst har inte varit möjlig att bevara. 

Bostäder 
Inom planområdet finns i dagsläget tre befintliga bostäder 
och planförslaget innebär ett tillskott på cirka 90 bostäder. 
Av dessa blir cirka 20 trygghetsbostäder för äldre i flerbo-
stadshus, 35 lägenheter i flerbostadshus, 28 radhus och 6 
friliggande villor. 

Arbetsplatser
Ängsgårdens förskola är beläget inom området. Detaljplanen 
möjliggör framtida utvidgning av denna verksamhet, vilket 
på sikt kan innebära fler jobbtillfällen. Trygghetsboende 
inom område A innebär möjlighet till en gemensamhetslokal 
och en aktivitetssamordnare på deltid. 

Offentlig och kommersiell service
Ängårdens förskola är beläget inom området. Kyrkbackens 
förskola är belägen vid Brämhults kyrka ca 400 m sydöst om 
området. Myråsskolans grundskola (F-6) är beläget ca 1 km 
sydväst om planområdet. 

Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar just nu med en 
förstudie av Myråsskolan för att kunna bygga ut Myråsskolan 
från 3- parallellig F-3 skola till 4 paralleller samt anpassa 
skolans övriga lokaler till en utökad elevmängd och en 
modern skolverksamhet. Färdigställande är enligt gällande 
Lokalresursplan för 2018-2020 planerat till 2021. 

Parallellt med detta arbetar Lokalförsörjningsförvaltningen 
också med att hitta en lämplig lokalisering för en ny grund-
skola F-6 i Borås. Beroende av vilken lokalisering som 
studien landar i kan framtida upptagningsområden och 
fördelning mellan grundskolorna bli annorlunda. 

Övrig offentlig och kommersiell service finns vid Brämhults 
torg ca 1,7 km sydväst om planområdet. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Inom planområdet, söder om 
område B, finns ett grönområde med naturstigar som lämnas 
oförändrat. Tillkommande byggnader och angöring samt 
utevistelseytor i anslutning till dessa kommer uppfylla krav 
på tillgänglighet varpå tillgängligheten i området förbättras i 
stort.

Fritid och föreningsliv
Brämhults Ryttarsällskap bedriver verksamhet i närheten av 
planområdet sedan 1987. De ordnar ungdomsverksamhet, 
träningar och tävlingar. På anläggningen finns idag 14 hästar 
och cirka 25 ryttare och medryttare.

3. Gator och trafik
Kyrkvägen
Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och avslutas med 
en vändplan vid Sörbo/Främgärdekorsningen. Detta regleras 
dock inte av detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen.

Detta innebär att genomfartstrafiken försvinner och att 
hastigheten bör sänkas. De nya bostäderna kan då ha sina 
utfarter mot Kyrkvägen utan att det riskerar att skapa en 
trafikfarlig situation. 

Kyrkvägens karaktär förändras, från en genomfartsväg till 
återvändsgata som då också blir mer anpassad till oskyddade 
trafikanter som gående, cyklande och ridande.

En utredning har gjorts för att studera trafikens fördelning 
när Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik (Sweco, 2019-
07-04). Den visar att trafiken längs Kyrkvägen till största 
delen är genomfartstrafik. Enligt mätningarna kör ca 580 
motorfordon per vardagsdygn på Kyrkvägen. Av denna trafik 
är 3%, dvs 15 fordon, tung trafik.
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Vy mot Kamgarnsgatan från Tyllgatan.

Vy mot Kyrkvägen från Kärrarondellen. 

Slutsatsen är att en avstängning innebär att en stor del av 
trafiken på Kyrkvägen, delen mellan Sörbovägen och Damm-
gatan, istället skulle köra Dammkullevägen. Dammkul-
levägen har god säkerhetsstandard med utbyggd gång- och 
cykelbana utmed den södra sidan och tål därmed ett ökat 
trafikflöde. Förändringarna i trafikflödena bedöms generellt 
ge marginella effekter på framkomligheten.

Gatunät
Kyrkvägen öster om planområdet är allmän platsmark. 
Tillkommande bebyggelse innebär flera nya utfarter vilket 
fungerar när Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik.  

Kamgarnsgatan inom och i anslutning till planområdets 
västra del har enskilt huvudmannaskap i dagsläget men 
kommer övergå till kommunalt huvudmannaskap. Tillkom-
mande flerbostadsbebyggelse medför nya utfarter mot 
Kamgarnsgatan.

Gångtrafik
Inom planområdet finns inget separat gång- och cykelnät 
eller särskilda fotgängarytor idag, förutom en separat gångyta 
längs Kamgarnsgatan. Inom grönområdet finns befintliga 
naturstigar som de nya bostäderna kopplas till. Nya gångvä-
gar ska skapas, en genom område A och en genom område B 
som kopplar samman Kyrkvägen och Kamgarnsgatan.

Cykeltrafik och cykelparkering
Idag finns det befintliga cykelvägar utmed Dammkullevägen 
och väster om Kamgarnsgatan. 

Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för 
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom 
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 m2 brut-
toare (BTA). Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden 
och vara lätta och bekväma att nå och användas. 

Kollektivtrafik
Närmsta kollektivtrafikhållplats är Kamgarnsgatan som 
ligger längs Dammgatan, strax nordväst om Kärrarondellen, 
cirka 100 meter från områdets sydligaste del. Hållplatsen 
trafikeras av buss till Borås centrum var 15 minut i högtrafik 
och därutöver var 20:e minut. .

Biltrafik och bilparkering 
En trafikutredning har tagits fram i samband med plan-
programmet för Östra Brämhult (Sweco, 2019-07-10). I 
utredningen framgår att 100 nya bostäder inom detta område 
genererar ca 500 nya bilförflyttningar per dygn. Efter 
samrådet har antalet bostäder minskat från ca 100 till ca 90. 
Av dessa 90 planeras cirka 20 stycken bli trygghetsbostäder 

vilket genererar mindre biltrafik. Möjligheten att utvidga den 
befintliga förskolan med ytterligare en avdelning bedöms 
medföra ytterligare ca 70 bilförflyttningar per vardagsdygn på 
Kamgarnsgatan.

Trots den tillkommande bebyggelsen beräknas trafiken på 
Kyrkvägen bli mindre då genomfartstrafiken försvinner. 
Trafiken längs Kamgarnsgatan ökar något. Här kan det 
komma att bli aktuellt att göra hastighetssänkande åtgärder, 
förslagsvis i höjd med gångstråket och lekplatsen i område 
A. Hastighetssänkande åtgärder kan innebära förändringar 
vad gäller buller. Det finns ingen risk att trafikbullerförord-
ningens värden överskrids. I detta fall är avvägningen att 
trafiksäkerheten väger tyngre. 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom den egna 
kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler. Inom 
planområdet gäller för bostäder 11 parkeringsplatser per 
1000 m² bruttoarea (BTA). För trygghetsbostäder gäller 
lägre siffror, baserat på parkeringsbehov för besökande och 
hemtjänstpersonal. Parkeringstalen kan minskas med 10% då 
det är nära till kollektivtrafik. Om BTA för lägenheter (exklu-
sive trygghetsboende) blir 3500 kvm innebär resten reserveras 
för trygghetsboende innebär det 35 parkeringsplatser.
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och att en god arbetsmiljö och säkerhet främjas. Insamling av 
hushållsavfall ska ske nära de boende och systemet ska skapa 
goda förutsättningar att göra rätt. 

För att undvika tung trafik inne i bostadområdet placeras en 
gemensam yta för avfallshantering i utkanten av respektive 
område med ett gångavstånd för de boende. Avfallsbehål-
laren kan med fördel placeras under jord vilket reducerar 
behovet av yta. Tömning av dessa sker med kranbil.

För flerbostadshus i område A sker sophämtning från 
gemensamma återvinningsrum eller gemensam plats för 
underjordsbehållare. 

För tillkommande bebyggelse med angöring från Kyrkvägen 
i område B och C ordnas gemensamt återvinningsrum längs 
med Kyrkvägen.

För de friliggande villorna i område C sker hämtning från 
enskilt kärl alternativ gemensamma underjordsbehållare.

Återvinningsstation finns vid Dammkullevägen ca 1 km från 
planområdet.

5. Mark 
Natur och vegetation
Planområdet är beläget i gränsen mellan villabebyggelse och 
landsbygd och de tre delområdena skiftar i karaktär då plan-
området sträcker sig nästan en kilometer från norr till söder.

Planområdet ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen som 
sträcker sig 2,5 km i nordöst - sydvästlig riktning hela vägen 
genom odlingslandskapet från Främgärde ner till korsningen 
Kyrkvägen-Dammvägen. En drumlin är en långsträckt 
höjdrygg som bildats vid botten av inlandsisen. Brämhults 
villabebyggelse är belägen i den platta dalgången mellan 
drumlinen  och det högt belägna skogsområdet vid Ymer och 
bort mot Borhult. Planområdet är beläget i området mellan 
drumlinens ytterkant och dalgången. Bebyggelse i detta läge 
bedöms inte påverka karaktären på landskapet.

Område A sluttar från Kyrkvägen i öster ned mot Kamgarns-
gatan och befintlig bostadsbebyggelse i väster. Marken är 
obebyggd och utgörs till största del av busk- och slyvegeta-
tion och yngre träd. Området har en lågpunkt i nordväst där 
vatten ansamlas vid stora flöden. I norr angränsar delområdet 
till en skogssluttning som utgör ett grönstråk genom området 
med skyddsvärda träd. Dessa träd kommer vara på naturmark 
och skyddas genom en planbestämmelse.

Götalandsbanan
Planområdet är beläget inom utredningsområdet, röd och 
gul korridor i tunnel. Kommunens bedömning är att det inte 
finns någon motsättning mellan Götalandsbanan och ny 
byggnation på platsen. 

Riksintressen 
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Dagvatten, vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar 
för vatten och avlopp. Vatten- och avloppsledningar finns i 
direkt anslutning till planområdet och bedöms ha kapacitet 
för tillkommande bebyggelse. 

Borås Energi och Miljö har tagit fram en dagvattenutredning 
(2019-05-10) för området. 

I utredningen beskrivs vilka åtgärder och utökningar av 
nätet som behövs. När de åtgärderna har gjorts i nätet så kan 
dagvatten anslutas för de planerade områdena.

Exploateringen får inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. För fastigheter som har hårdgjord 
yta större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. 
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 
m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Värme
Fjärrvärme finns inte i direkt anslutning till planområdet. 
Hur de tillkommande bostäderna ska värmas upp avses 
utredas vidare i samband med projektering.

El, tele och fiber 
Ny bebyggelse kommer att anslutas till el, opto och 
teleledningar. Inom planområdet finns en befintlig transfor-
matorstation. Ytterligare en transformatorstation behöver 
tillkomma i områdets mellersta del.

I områdets södra del finns i dagsläget ledningar. Dessa 
kommer flyttas ut till Kamgarnsgatan. Ledningsflytt bekostas 
av exploatören.

Avfall
Borås Stads avfallsplan samt renhållningsföreskrifter är 
styrande dokument som ligger till grund för planering 
och drift av avfallshantering i Borås. Avfallsutrymmet ska 
placeras och utformas så att det lätt går att hämta soporna 
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Ur Grönområdesplan

Område B angränsar i söder till ett grönt stråk med kraftiga 
lövträd och består i övrigt utav ängskaraktär med enstaka 
lövträd och buskvegetation.  
 
Område C utgörs av betesmark och buskvegetation med 
inslag av lövträd. Längs Kyrkvägens östra sida finns en 
allé med lind som omfattas av generellt biotopskydd enligt 
Miljöbalkens 7 kap. Allén har inventerats och naturvärden i 
form av strukturer, kontinuitet och håligheter har konstate-
rats. Trädraden ligger utanför plangräns för aktuell detaljplan.

Genom området går ett antal gröna stråk som bevaras och 
säkertställs som naturmark. 

Grönområdesplan
Planområdet är inte utpekat i grönområdesplanen men 
angränsar väster om förskolan till ett område med klass 3 
(grön markering), vilket innebär områden som är viktiga för 
grönstrukturen och öster om Kyrkvägen till ett område med 
klass 2 (röd markering), mycket viktiga grönområden som är 
oersättliga på lokal nivå. 

Planförslaget har utformats med hänsyn till grönområdes-
planen och ett antal gröna stråk genom planområdet bevaras 
och planläggs som naturmark.

Lek och rekreation
Lekplatser finns i angränsande bostadsområde och skog. Det 
finns även mindre vattendrag i närområdet. Inom område A 
tillkommer lekytor.

Kring den nya föreslagna bebyggelsen föreslås ängsmarken 
behållas i möjligaste mån och planläggs där som natur. 

Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
Detaljplanen innebär att ytor som idag är naturmark tas i 
anspråk. För att minska den påverkan kommer åtgärder för 
att skapa, skydda och stärka olika ekosystemtjänster. 

Inom biologisk mångfald påverkas spridningsstråk, stora 
lövträd, ängsmiljö och stenmurar. Placering av byggrätter 
har skett för att skydda spridningsstråk och stora träd, och 
så att stenmurar ska förbli solbelysta. Eftersom ängsmiljön 
minskar ska komplementsbyggnader ha gröna tak, stråk med 
ängsblommor, biohotell och ytor för odling och fruktträd ska 
skapas. Detta regleras i gestaltningsprinciperna. 

Inom klimatanpassning blir större del av marken hårdgjord, 
men på grund av detta kommer Borås Energi och Miljö göra 
åtgärder för dagvattnet, se separat PM. 

Inom rekreation och kulturlandskap så innebär ny bebyggelse 
givetvis en förändring av landskapet. Genom att stänga av 
Kyrkvägen för genomfartstrafik möjliggörs andra rekrea-
tionsvärden.

Naturvärden
En övergripande habitatnätverksanalys har gjorts för ett 
större område som en del i det pågående programarbetet 
för Östra Brämhult. Utifrån denna analys har bedömningen 
gjorts att det inte finns någon känd eller utpekad skyddsvärd 
natur inom detaljplaneområdet, dock har ett spridningsstråk 
för groddjur identifierats. En fördjupad naturvärdesinvente-
ring har tagits fram för att säkerställa att alla naturaspekter 
hanteras i planarbetet. 

I utredningen konstateras att det finns fem naturvärdesobjekt 
inom inventeringsområdet varav ett uppnår naturvärdesklass 
2 vilket innebär högt naturvärde. Övriga 4 naturvärdesobjekt 
uppnår naturvärdesklass 3 och 4 vilket innebär ett påtagligt 
eller visst naturvärde. Inga fridlysta eller på annat sätt skyd-
dade arter påträffades under inventeringen. I inventeringsom-
rådet påträffades 4 skyddsvärda träd. Om något av dessa träd 
behöver avverkas bör en fladdermusinventering utföras då 
håligheter förekommer i träden. De skyddsvärda träden avses 
bevaras och plankartans bestämmelser anger att marklov 
krävs för fällning av träd med en diameter större än 30 cm. 
Omkretsen mäts i brösthöjd, ca 150 cm över markytan.

Inom planområdet påträffades tre stenmurar som omfattas 
av det generella biotopskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 11 §. 
Två av murarna planläggs som allmän plats natur och skyd-
das med bestämmelse om bevarande. Den tredje muren är 
idag på privatägd mark. Den skyddas genom prickmark och 
bestämmelse om bevarande. Om murarna påverkas negativt 
ska ansökan om dispens lämnas till Länsstyrelsen. Angräns-
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ande till planområdet finns en biotopskyddad allé bestående 
av lind. Då trädraden ligger utanför planområdet omfattas 
inte denna av plankartans bestämmelser. 

I utredningen föreslås att västra delen av naturvårdsobjekt 4 
undantas exploatering då denna utgörs av betesmark med ett 
påtagligt naturvärde. För att bibehålla naturvärdet föreslås att 
området slåttras en gång om året. I avvägningen mellan det 
allmänna intresset av att bevara naturvärdet i betesmarken 
och det allmänna intresset av tillskapa nya bostäder gör 
kommunen bedömningen att intresset av nya bostäder väger 
tyngre. Området undantas därför inte ny bebyggelse.

Utredningen rekommenderar även att träd som avverkas 
i objekt 2, planområdets sydvästra del, lämnas kvar som 
faunadepåer. 

Området bedöms som undermåligt gällande lekvatten för 
groddjur. Troligtvis finns ett stråk, som fungerar som en 
spridningskorridor samt möjligtvis övervintringslokal för 
groddjur och som bedöms ha ett måttligt biotopvärde för 
groddjur. Utredningen rekommenderar därför att området 
sparas om detta är möjligt. Vid inventeringen påträffades 
inga fridlysta eller på andra sätt skyddade arter. Ett genom-
förande i enlighet med planförslaget innebär att större delen 
av spridningskorridoren bevaras, dock kommer den del som 
ligger i områdets sydvästra del att försvinna. Ett bevarande 
av korridoren i detta läge bedöms ej vara möjligt. Osäkerhe-
terna kring om området används som spridningskorridor och 
övervintringslokal för groddjur, samt att inga skyddade arter 
påträffats, bidrar till att behovet av uppföra bostäder i detta 
läge bedöms väga tyngre än att området bevaras.

Skydd av brukningsvärd jordbruksmark
Jordbruksmark är av nationell betydelse och skyddad i 
miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Del av 
aktuellt planområde innehåller betesmark som är att definiera 
som brukningsvärd jordbruksmark. 

Frågan om alternativa platser har utretts i översiktsplanen 
(2018-04-12) och i planprogrammet för Östra Brämhult, 
Svengärde 3:1 med flera (tas fram paralellt med denna 
detaljplan). 

Del av planområdet är mindre beteshagar, dvs brukningsvärd 
jordbruksmark som är skyddad i miljöbalken och endast får 
bebyggas om det finns ett väsentligt samhällsintresse. Borås 
Stad anser att föreslagen bostadsbyggnation är ett väsentligt 
samhällsintresse, lämpliga lokaliseringar för byggnation 
har utretts och pekats ut i stadens översiktsplan från 2018. 

Illustrationskarta med naturvärdesklassade områden markerade med svart linje. 
En mindre del av objekt 1 med naturvärdesklass 2 kommer att bebyggas med 
carports. Utpekade skyddsvärda träd bedöms inte påverkas av planförslaget. 
Biotopskyddade stenmurar och allé bevaras.

1

2

3
4

5

Karta över inventeringsområde med resultaten från naturvärdesinventeringen där 
värdeelement, naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklass framgår. 

Naturvärdesinventering / Kyrkvägen, Borås kommun 2018  
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Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår samt värdeelement.  

Naturvärdesinventering / Kyrkvägen, Borås kommun 2018  
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Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår samt värdeelement.  
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Illustrationskarta med groddjursmiljöer och spridningskorridorer. Ett genomförande 
enligt planförslaget innebär att den sydvästra delen av spridningskorridoren för 
groddjur tas bort.

Naturvärdesinventering / Kyrkvägen, Borås kommun 2018  

 

 17 

 
   Figur 5. Visar spridningskorridorer för exempelvis fåglar och ryggradslösa djur samt ett separat område utpekat 
som groddjursmiljöer. 

Naturvärdesinventering / Kyrkvägen, Borås kommun 2018  
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   Figur 5. Visar spridningskorridorer för exempelvis fåglar och ryggradslösa djur samt ett separat område utpekat 
som groddjursmiljöer. Karta över inventeringsområdet med resultatet från naturvärdesinventeringen där 
spridningskorridor för exempelvis fåglar och ryggradslösa djur samt ett område 
utpekat som groddjursmiljöer framgår.

Översiktsplanens mål och Borås Stads riktlinjer för bostads-
försörjning från 2019 är att bygga en tät, sammanhållen och 
blandad stad där ny byggnation i huvudsak ska ske genom 
kompletteringar inom den befintliga bebyggelsestrukturen 
där nya bostäder ger underlag för och stärka befintlig service 
och kollektivtrafik. Inriktningen är en god hushållning med 
mark och infrastruktur. Det innebär att staden i översiktspla-
nearbetet övervägt möjliga alternativa lokaliseringar i staden 
som helhet. Flera alternativa platser för byggnation vilka 
tidigare var utpekade som utbyggnadsområden i översiktspla-
nen från 2006 har därmed valts bort. Brämhultshöjd ligger 
inom övrig stads-/och tätortsbebyggelse i översiktsplanen. 
Det innebär att området bedömts som lämpligt för bostäder 
med inslag av annan användning. Området utgör en förtät-
ning i den långsmala markremsan mellan Kamgarnsgatan 
och Kyrkvägen och bidrar till en sammanhållen bebyggelse 
och ett yteffektivt markutnyttjande.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar eller utpekade kultur-
miljöer i området.

Geoteknik och radon
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av WSP och 
uppdaterats efter synpunkterna från SGI i samrådet (2014-
10-03, rev: 2016-12-08 och 2019-08-12.)

Utredningen anger att marken inom detaljplanområdet har 
främst ängskaraktär och avdelas av två bebyggda tomter i 
norra hälften. Hela området sluttar generellt från Kyrkovägen 
i öster ned mot sydväst och söder. I söder och längs sydvästra 
delen är området bevuxet med lövträd.

Jorden inom undersökningsområdet består generellt överst 
av ett tunt lager av mulljord, därunder återfinns morän som 
vilar berg. Berget går i dagen i norra och södra delen av 
området samt vid fastighet för Ängsgårdens förskola.

Byggbarheten inom planområdet är god och planerade 
byggnader kan grundläggas som platta på mark på naturligt 
lagrad jord eller uppfyllnad. Grundläggning på berg och på 
packad sprängbotten kan också bli aktuell.

Någon risk för stabilitetsproblem i jord eller berg föreligger 
inte, förutom med undantag av två lokalt branta jordslänter 
som rekommenderas att åtgärdas för att få en lutning som 
inte överskrider 1:1,5. En av dessa planläggs som allmän 
platsmark natur, och en planläggs som bostadsmark. 

Bergsschakt kan komma att behöva utföras. I den norra 
delen kan grundläggning utföras fram till 3 m från släntkrön 
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i befintlig bergsslänt. Inför eventuell bergschakt ska en 
riskanalys avseende sprängningsarbetenas påverkan på 
kringliggande byggnader upprättas.

Beträffande markradon klassificeras marken som normalrisk-
område, vilket innebär att marken huvudsakligen består av 
normalradonmark. Enligt gällande anvisningar från Boverket 
skall byggnader på normalradonmark uppföras radonskyd-
dande.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har gjorts (WSP, 2019-
07-04). Inom det aktuella undersökningsområdet, delområde 
A, B1, B2, C1 och C2 påträffas överlag låga halter av samtliga 
analyserade parametrar. Inom delområde A påträffas dock 
förhöjda halter av organiska ämnen och metaller på vissa 
ställen.

Utifrån detta kommer följande åtgärder vidtas: Vidare 
undersökning och efterbehandling av området där bensen 
över MKM påträffats. Massor med förhöjda bensenhalter 
över schaktas ut. Slutprovtagning av schaktväggar och 
schaktbotten genomförs för att säkerställa att åtgärdsmålet 
för planerad markanvändning uppnås (KM).

Befintliga fyllnadsmassor med inslag av asfalt i området 
vid punkt 19W04 skall inte återanvändas inom området vid 
planerad markanvändning (KM).

Befintligt torvmaterial skall ej kvarlämnas i exponerade ytor 
inom delområde A där människor, framförallt barn, kan 
exponeras för blyhalter över KM via intag av jord. 

6. Vatten

Strandskydd 
Planområdet berör inte strandskyddat område.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer bedöms inte komma att överskridas på 
grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten eller omgivning bedöms ej påverkas av aktuell 
markanvändning.

7. Sociala perspektiv
Bebyggelse
Ny bebyggelse föreslås uppföras som såväl radhus- och 
villabebyggelse, som flerbostadshus som kompletterar området 
med en ny typ av bostäder. Exploatören avser att reservera 
minst ett av husen för trygghetsboende, vilket innebär att äldre 
har förtur. Nya bostäder här kan underlätta för fler hushåll i 
olika generationer att flytta till eller stanna kvar i området. Ett 
genomförande enligt planförslaget innebär att mark som idag 
utgörs av natur kommer att ersättas med bostadshus vilket 
förändrar boendemiljön och utblickar för befintliga bostäder. 

Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen bidrar till att fler männ-
iskor kommer röra sig i området, längs naturstigar samt 
Kamgarnsgatan och Kyrkvägen vilket bidrar till ökad 
trygghet i området.

I samband med planens genomförande kommer Kyrkvägen 
stängas av för genomfartstrafik. Detta regleras dock inte av 
detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen. Det innebär att 
Kyrkvägens karaktär förändras och att det blir en tryggare 
och trevligare miljö för gående, cyklande och ridande. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet.

8. Störningar på platsen
Hästhållning 
Efter samrådet har nya utredningar gjorts om allergener och 
lukt. Efter utredningsresultaten så har avståndet till Bräm-
hults Ryttarsällskap förlängts. 

En utredning om hästallergen och lukt tagits fram (IVL, 
2019-06-01). Syftet med utredningen har varit att undersöka 
hur de planerade bostäderna kan komma att påverkas av 
hästallergen och lukt från en hästgård.

Utöver utredningen har Borås Stad i ett PM (PM Avstånd 
mellan hästhållning och nya bostäder, 2019-08-19) beskrivit 
vad dessa resultat innebär för Brämhults Ryttarsällskap. 
Utgångspunkten är, förutom IVL:s rapport, plan- och 
bygglagen, miljöbalken, och rättsfall. Kommunens avsikt är 
att Brämhults Ryttarsällskap ska kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen. 

Ny föreslagen byggrätt ligger som närmst ca 30 m från en 
hästhage och ca 120 m från Brämhults Ryttarsällskap som 
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har stall med 14 hästar. Dispositionen av de bostäder som 
hamnar närmast hagarna är satt så att carportar, parkerings-
platser och förråd hamnar närmare hagen, och bostadshus 
och trädgårdar hamnar längre ifrån. 

Risk
Planområdet har långt, ca 750 meter, till riskkällor med 
farligt gods såsom riksväg 40, järnväg eller andra farliga 
verksamheter. Därmed bedöms det inte finnas något behov 
av skyddsbestämmelser.  

Buller och vibrationer
Enligt Borås Stads översiktliga bullerkartläggning bedöms 
föreslagen bebyggelse och den trafikökning detta innebär 
kunna uppföras så att gällande bullerkrav uppnås. 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Varken topografin eller bebyggelse påverkar halterna så 
negativt att åtgärder behöver vidtas. 

Luftföroreningar
Planområdet påverkas inte av luftföroreningar.

Elektromagnetiska fält
Planområdet påverkas inte av elektromagnetiska fält.

9. Planbestämmelser 
Användning av markområden
I detaljplanen anges tillåten användning av mark inom 
området. Användning av mark delas in i allmän platsmark 
och kvartersmark, enligt 4 kap. 5 § PBL. Allmänna platser 
ägs och sköts av kommunen och kommer att byggas ut 
enligt föreslagna bestämmelser. Kvartersmark får nyttjas 
för angiven användning och bebyggas i den omfattning som 
bestämmelserna medger. 

Bestämmelser som regleras med en bokstav, ett ord eller 
symbol gäller i det område på kartan där bestämmelsen finns 
angiven. 

Bestämmelser i form av endast beskrivande text gäller inom 
hela planområdet enligt vad som anges i bestämmelsetexten. 

Allmän platsmark 
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är 
avsett för ett allmänheten.

Gata
Kyrkvägen och Kamgarnsgatan regleras i detaljplanen 
som gata. Kamgarnsgatan utformas för fordonstrafik med 
trottoar för fotgängare. Kyrkvägen kommer stängas av för 
genomfartstrafik och avslutas med en vändplan vid Sörbo/
Främgärdekorsningen.

Natur
Områden mellan bostadskvarteren är planerade som 
naturmark och förlänger de befintliga stråken i området. 
Naturområden innebär att befintlig vegetation bibehålls och/ 
eller ny vegetation planteras. Användningen möjliggör även 
att gång- och cykelbanor kan anläggas, men motorfordon får 
inte framföras. För att skydda träd på naturmark som ligger 
i anslutning till kvartersmark omfattas träd med en diameter 
större än 30 cm av marklov vid fällning. Omkretsen mäts i 
brösthöjd, ca 150 cm över markytan.

Kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som 
inte ska utgöra allmän plats eller vattenområde.

Bostäder
Planområdets olika bostadskvarter planeras för en tät och låg 
bostadsbebyggelse. Område A präglas av stora topografiska 

90-percentil av timmedelvärdet av hästallergen. Det innebär vilka halter hästal-
lergen som finns 90 procent av årets timmar (dvs de 36,5 dagarna med högst andel 
är borträknade). Halter under 2 U/m3 betraktas som en låg nivå, vid vilken man 
inte borde uppleva några besvär med hästallergi.

90-percentil av timmedelvärdet av ammoniak. Det innebär vilka halter ammoniak 
som finns 90 procent av årets timmar (dvs de 36,5 dagarna med högst andel är 
borträknade). IVL utgår från att man kan uppleva luktbesvär vid halter av 
ammoniak högre än 0.5 μg/m3..
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skillnader. Här är tillåts flerbostadshus i 2,5 våningar. 
Höjden är reglerad som nockhöjd över kommunens nollplan 
och takvinkel. I de övriga områdena tillåts 2 våningar. Det 
är reglerat vad som ska vara radhus respektive friliggande 
villor. För villor ska avståndet mellan huvudbyggnader vara 
minst 4 meter. Radhusens höjd är reglerad som totalhöjd 
över nollplanet och takvinkel, villornas höjd är reglerad med 
totalhöjd. Det finns planbestämmelser som beskriver hur 
stor del utav markytan som får bebyggas för huvudbyggnad 
respektive komplementsbyggnad.

Skola 
Änggårdens förskola ges en större byggrätt för att möjliggöra 
framtida utbyggnad. Den maximala utbyggda ytan visas i 
illustrationskartan. Användningen betecknas på plankartan 
med S.

Teknisk anläggning 
Användningen tekniska anläggningar inrymmer områden för 
tekniskt ändamål. Användningen betecknas på plankartan 
med E.

Utformning av kvartersmark
Det finns bestämmelse om att delar av marken inte får 
bebyggas. Mark där byggnader inte får uppföras är markerat 
med prickar.

Det finns även mark där endast komplementsbyggnader som 
carport, miljörum eller förråd får byggas. Detta område är 
markerat med kryss.

Andra begränsningar av markens bebyggande är där marken 
ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (g) och för 
underjordiska ledningar (u). 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som 
anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att 
genomföras. Genomförandetiden är 10 år från den dagen 
planen vunnit laga kraft. 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Planavgift ska tas ut vid bygglov för de delarna där plan-
kostnadsavtal inte har tecknats och detta regleras under 
administrativa bestämmelser.

Gestaltning
Den nya bebyggelsen ska utformas med träfasad och tak 
ska vara i tegelrött, grått eller svart, alternativt sedum eller 
solceller. Särskild omsorg ska ägnas åt utformningen av 

byggnadernas exteriör med särskild hänsyn till kvaliteter 
som redovisas i planbeskrivnings gestaltningsprinciper för 
respektive område.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Enligt Borås Stads Vision 2025 strävar kommunen efter 
en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika 
upplåtelseformer. Kommunen strävar även efter att förtäta 
befintliga boendemiljöer. Detaljplanen möjliggör för en 
förtätning av området med bostäder och är ett steg i den 
riktningen, samtidigt som ny bebyggelse måste förhålla sig 
till läget då det även gränsar till obebygda naturområden och 
befintliga grönstråk vars värden inte får påverkas negativt.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen i april 2018, anger 
de redan bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- och 
tätortsbebyggelse. Det innebär att kommunen är positiv till 
nya bostäder med inslag av annan användning. Komplette-
ring med bostäder och blandad användning rekommenderas i 
lägen som stärker lokal handel och service. 

Aktuellt planförslag bedöms följa riktlinjerna i kommunens 
översiktsplan.

Planprogram
Arbetet med denna detaljplan sker samordnat med arbetet 
med planprogram för Östra Brämhult. Planprogrammets 
syfte är att studera området i ett större sammanhang, både 
för att utreda om det finns möjlighet att utveckla befintlig 
bebyggelse i området men också för att peka ut nya områden 
lämpliga för exploatering. Det finns många allmänna intres-
sen i området såsom t.ex. ett välbevarat odlingslandskap med 
höga kultur- och naturvärden.

Planprogrammet har varit på samråd parallellt med detalj-
planen för Brämhultshöjd hösten 2018. Efter samrådet har 
planprogrammet omarbetats och kompletterats med ett 
nytt exploateringsområde för bostäder i slutet av/norr om 
Damkullevägen och verksamhetsområdet vid Kyllared har 
utökats. I övrigt är planprogrammets innehåll vad avser 
markanvändning och principer i allt väsentligt bibehållet. 
Ändringarna föranleder ett förnyat samråd om planpro-
grammet, vilket sker samtidigt med granskningsskedet för 
detaljplanen för Brämhultshöjd.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till 
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bl a följande mål; God bebyggd miljö (komplettering med fler 
bostäder i ett attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och 
grönområden, störningar hanteras).

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. 

För de lokala miljömålen har Borås Stad valt att arbeta med 
fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, 
Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffek-
tivt Borås, samt Hållbar natur. För varje prioriterat område 
har ett antal mål och etappmål utarbetats, där tanken är att 
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. De mål och 
etappmål som främst berör planarbetet är: 

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle, med 
etappmålet att ställa krav på energieffektivt och resurssnålt 
byggande.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
I juni 2019 antog Kommunfullmäktige riktlinjer för 
bostadsförsörjning, handlingsplan för bostadsbyggandet 
och befolknings- och bostadsanalys. Aktuell detaljplan 
stämmer överrens med dessa dokument. Riktlinjerna anger 
att kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyg-
gande som är resurseffektivt ur markanvändnings- och 
samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva 
bostadslokaliseringar som skapar investeringsvilja och goda 
boendemiljöer. 

Brämhult räknas som övrig stadsmiljö och här är rådet från 
befolknings- och bostadsanalysen att bygg seniorbostäder 
och trygghetsbostäder för att möjliggöra kvarboende i 
närområdet. Placera dem i första hand i närhet till stadsdels-
torg och kollektivtrafikståk för att stärka service och mötes-
platser. Komplettera bostadsområden med nya bostads- och 
upplåtelseformer.

Det stämmer överrens med tanken om att delar av område 
A ska reserveras för trygghetsboende för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet.

11. Konsekvenser
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållnings-
bestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt 
kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken (MB). 

Närliggande naturområde bedöms inte påverkas negativt. 

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Planförslaget bedöms 

inte medföra betydande miljöpåverkan. Omgivnings-
förutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för 
miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbe-
skrivning. Inom planområdet tillåts användning för bostäder 
och i planbestämmelser ställs krav på:

- att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan 
utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning 
till bostad uppfylls.

- att byggnad och grundläggning ska utföras så att gällande 
gränsvärden för radon inomhus inte överskrids.

Efter samrådet har avståndet till närliggande stall studerats 
närmare och förslaget reviderats. Kommunens bedömning 
är den bebyggelse som nu föreslås inte kommer äventyra 
Brämhults Ryttarsällskap möjlighet att fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Vardera fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. För den kvartersmark som ägs av Borås Stad 
ansvarar respektive exploatör för samtliga åtgärder inom 
markanvisat område. För iordningsställande av anläggningar 
som avses vara gemensamma för flera fastigheters behov 
såsom vägar, anläggning för sophantering med mera, 
ansvarar respektive exploatör. Ansvaret för framtida drift 
och underhåll av dessa anläggningar regleras i lantmäteriför-
rättning, se rubrik Fastighetsrättsliga frågor.

Allmän plats inom området har kommunalt huvudmanna-
skap. Detta innebär att kommunen har ansvar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av mark utlagd som 
allmän plats (gata och natur) inom planområdet. 

Borås Energi och Miljö ansvarar för utbyggnad samt fram-
tida drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende 
vatten, spillvatten och dagvatten. 

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

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med.

Avtal
Markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och 
kommande exploatörer för den mark som kommunen äger. 
Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna ett 
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köpeavtal inför antagandet av detaljplanen. Genomförande-
avtal som bland annat reglerar exploatörernas ekonomiska 
åtaganden vad gäller åtgärder inom allmän platsmark, 
fastighetsbildning med mera, ska tecknas innan detaljplanens 
antagande, om inte detta regleras i köpeavtal som tecknats 
innan antagande av detaljplanen. 

För den del av detaljplanen där kommunen inte äger marken 
kan tecknande av exploateringsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägare vara aktuellt. Eventuella exploateringsavtal, 
som bland annat kan reglera bildande av gemensamhets-
anläggning, medfinansiering åtgärder på allmän platsmark 
och överlåtelse av mark planlagd som allmän plats, ska vara 
tecknade innan detaljplanen antas. 

För Brämhult 11:1 finns plankostnadsavtal tecknat. För 
övriga privata fastighetsägare samt för den mark som ägs av 
kommunen debiteras planavgift i samband med att bygglov 
beviljas.

De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till 
området som i detaljplanen är markerat med u ansvarar 
respektive ledningsägare för. 

Ledningar
Ledningskoll utfördes i november 2016. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Skanova

• SplitVision

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. Av dessa är, enligt det kartunderlag 
som har erhållits från respektive ledningsägare, ledning 
tillhörande Borås Elnät belägen inom den yta som enligt 
detaljplanen får bebyggas. Ledningen måste därför flyttas i 
samband med byggnation, förslagsvis till det u-område som 
reserverats för underjordiska ledningar inom område A.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 

uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar sex fastigheter: Borås Brämhult S:4, 
vilken utgör samfälld väg tillkommen vid laga skifte 1867, akt 
15-BRÄ-14; Brämhult 2:32, Brämhult 2:31, Brämhult 6:1 och 
Brämhult 11:1, vilka är i privat ägo, samt Brämhult 4:2 och 
Brämhult 4:5 som ägs av Borås Stad. 

Gemensamhetsanläggningar                                    
Inom delar av den mark som planläggs för bostäder (B) finns 
planbestämmelsen g. Detta innebär att marken inte får bebyg-
gas eller disponeras på ett sådant sätt att lokaliseringen av en 
gemensamhetsanläggning hindras. En gemensamhetsanlägg-
ning inrättas för gator och övriga anläggningar som ska vara 
gemensamma för flera fastigheters behov. En gemensamhets-
anläggning kan endast inrättas av Lantmäterimyndigheten 
genom en lantmäteriförrättning. 

Gemensamhetsanläggningar ska inrättas för nya gator och 
andra gemensamma anläggningar inom kvartersmark. 
Inom område B finns en möjlighet att ansluta den nya 
gemensamhetsanläggning som bildas till den befintliga 
gemensamhetsanläggningen Borås Brämhult ga:5. Detta 
regleras i lantmäteriförrättning.

Ledningsrätt                                                              
Kommunen har ansökt hos Lantmäteriet om upphävande 
av ledningsrätt inom område A. Ledningsrätten anses inte 
behövas då det enligt ledningskarta från Borås Elnät inte 
längre finns någon ledning där ledningsrätten är lokaliserad. 

Ledningar som anläggs inom områden markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetsbildning                                                             
Den del av Borås Brämhult 4:2 som planläggs för skola (S) 
avses tillföras Borås Brämhult 4:5 genom fastighetsreglering, 
medan de delar av Borås Brämhult 4:2 som omfattas av 
kvartersmark för bostäder (B) avses styckas av för att utgöra 
egna fastigheter för bostadsbebyggelse. Övriga fastigheter 
som har ytor som planläggs som kvartersmark bör förslagsvis 
styckas av för att utgöra egna fastigheter, om inte redan så är 
fallet. Den del av Borås Brämhult 2:32 och som i detaljplanen 
utgörs av allmän plats bör tillföras kommunens fastighet 
Borås Brämhult 4:2.

Fastighetsrättsliga konsekvenser                               
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:
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Borås Brämhult 2:31

- Befintlig infart till fastigheten ligger inom område 
som enligt detaljplanen ska upplåtas för gemensamhetsan-
läggning. Fastigheten kan därför, beroende på Lantmäteri-
myndighetens prövning i kommande förrättning, komma 
att ingå i blivande gemensamhetsanläggning. Infarten är 
belägen på fastigheten Borås Brämhult 11:1.

Borås Brämhult 2:32

- Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas. 
- Avstår mark, ca 2 130 m2, som i detaljplanen utgörs 
av allmän plats, natur. 

Borås Brämhult 4:2

- Nya byggrätter för bostadsändamål (B), skola (S) och 
tekniska anläggningar (E) tillskapas. 
- Mark planlagd som allmän plats, park, minskar. 
- När detaljplanen är genomförd kommer de områden 
som utgörs av kvartersmark för bostadsbebyggelse och skola 
inte längre tillhöra fastigheten.

Borås Brämhult 4:5

- Byggrätten för skola (S) ökar. 
- Kommer att tillföras mark från Borås Brämhult 4:2.

Borås Brämhult 6:1

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

Borås Brämhult 11:1

- Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas. 
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 
- Avstår mark, ca 1200 m2, som i detaljplanen utgörs 
av allmän plats, natur. 

Borås Brämhult 11:205 och 11:206

- Fastigheterna är berörda genom att de är delägande 
fastigheter i gemensamhetsanläggningen Borås Brämhult 
ga:5. För konsekvenser avseende gemensamhetsanlägg-
ningen, se nedan.

Borås Brämhult ga:5

- Nya fastigheter kan komma att tillföras gemen-
samhetsanläggningen. Anläggningen kan även komma 
att utökas med nya tillkommande vägar och andra gemen-
samma anläggningar inom område B.

Borås Brämhult S:4

- Delar av fastigheten planläggs som allmän plats, 
gata.

Borås Göta 1:5

- Ledningsrätt till förmån för fastigheten inom del av 
Borås Brämhult 4:2, område A, har upphävts. 

Ekonomi                                                                       
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, 
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska 
finansieras av Kommunen.

Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära ökade 
för drift och underhåll av den gångstig som planeras mellan 
område B2 och Kamgarnsgatan kommer att belasta Borås 
Stad, Tekniska förvaltningen. Kostnaden för anläggande 
av gångväg mellan område B2 och Kamgarnsgatan åligger 
exploatören av område B2.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatörer av 
området. 
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Kostnader som kommer att belasta exploatörer inom område 
A, B1, B2 och C1:

- Framtagande av planhandlingar

- Undersökningar som krävs för detaljplanens framta-
gande, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

- Fastighetsbildningsåtgärder.

Kostnader som kommer att belasta exploatörer inom område 
C2: 

- Planavgift i samband med bygglovsansökan

- Fastighetsbildningsåtgärder

Åtgärder på Kyrkvägen till följd av exploateringen kommer 
belasta de exploatörer vars områden har infart från Kyrk-
vägen, och avses regleras i exploateringsavtal respektive 
köpe- eller genomförandeavtal.

Kostnaden för flytt av elledning belägen inom område 
A kommer att belasta exploatören inom område A och 
beräknas till ca 100 000 kr, enligt kostnadsuppskattning från 
juni 2017. I summan är kostnader för grävningsarbeten och 
återställning inte medräknat. Ledningen föreslås flyttas till 
u-område inom område A, längs med Kamgarnsgatan. Om 
annan sträckning önskas från ledningshavaren bör merkost-
naderna belasta ledningshavaren.

Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet.

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

Fastighetsplan
Planområdet omfattas inte av någon fastighetsplan.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

• Geoteknisk utredning (WSP, 2016-12-08, rev 2019-08-
12).

• Markteknisk undersökningsrapport (WSP, 2016-12-08, 
rev 2019-08-12)

• Habitatnätverksanalys (Calluna 2016-05-03)

• Naturvärdesinventering (Calluna 18-08-27)

• Trafikutredning Brämhult-Kyrkvägen (Sweco, 2019-07-
04)

• PM Trafikutredning Östra Brämhult Planprogram 
(Sweco, 2019-07-10)

• Dagvattenutredning Brämhultshöjd (Borås Energi och 
Miljö, 2019-05-10)

• Solstudier område A (Krook och Tjäder 2019-06-18)

• Solstudier område B och C (Arkitektbyrån Design 
2019-08-15)

• Solstudier område C2 (2019-08-12)

• Utredning av hästallergen och lukt från en hästgård i 
Brämhult, Borås (2019-07-01)

• PM Avstånd mellan hästhållning och nya bostäder 
(2019-08-19)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit AL Studio AB genom Josefin Wester-
lund, Ida Brogren och Jenny Olausson. Handläggare från 
Borås Stad har varit Kristina Axelsson och Agnes Sandstedt.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Agnes Sandstedt 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Martina Johansson  
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning 
Samråd enligt PBL 5 kap. 11§ avseende planförslag Norra 
Brämhult 11:1 m.fl, upprättat den 10 oktober 2018, har ägt 
rum under perioden 8 november – 11 januari 2019 och 
har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har 
underrättats med brev. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida. 

 
16 remissinstanser, 15 yttranden och namninsamlingar från  
sakägare, och 12 övriga yttranden har skickats in under 
samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

• Avgränsningen mellan allmän platsmark och kvarters-
mark har förändrats. 

• Inom kvartersmark har byggrätternas placering och 
utformning har förändrats. 

• Planområdet har utökats med en villa. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

• att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

• att skicka ut detaljplanen på granskning 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Brämhult, del av Norra Brämhult 11:1 m.fl,  Brämhultshöjd, Borås Stad, upprättad den 10 oktober 2018,  

reviderad 12 augusti 2019.
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Brämhult, del av Norra Brämhult 11:1 m.fl,  Brämhultshöjd, Borås Stad, upprättad den 10 oktober 2018,  

reviderad 12 augusti 2019.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen bedömer att planförslaget visar att det är 
lämpligt att bebygga området med bostäder och samtidigt 
ta hänsyn till värden och kvaliteter i omgivningen. Planen 
möjliggör också ett bostadstillskott som breddar utbudet och 
mångfalden i området. Eftersom det finns stöd i översiktspla-
nen tillstyrker kommunstyrelsen planförslaget.

S2 Länsstyrelsen 
Risk för överprövning med hänsyn till hälsa och säkerhet. 
Länsstyrelsen ställer sig bakom yttrandet från Statens 
Geotekniska Institut (SGI) om att den geotekniska utred-
ningen behöver kompletteras avseende detaljeringsnivån 
och verifieras med beräkningar för nuvarande och planerade 
förhållanden samt utökas för att inkludera Ängsgårdens 
förskola. En tillfredsställande stabilitet för block i liggande 
terräng behöver säkerställas.

Länsstyrelsen ger vidare rådet att planen bör redovisa 
hur utbyggnaden påverkar området som är utpekat som 
”regionalt värdefullt odlingslandskap”. Det bör säkerställas 
att jordbruks- och hästverksamhet kan fortgå. Eventuella 
negativa följdeffekter bör utredas. Planen motverkar det 
regionala tilläggsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Planen 
bör kompletteras med vilka alternativ som utretts. 

Vidare bör planen beskriva hur ekosystemtjänster och grön 
infrastruktur säkerställs och ges möjlighet att utvecklas. Även 
skötselförslag för naturvårdsobjekt 4 bör utvecklas. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan.  

Kommentar 
Se svar till SGI. 
Nya stycken om odlingslandskapet, ekosystemtjänster och 
grön infrastruktur finns nu i planbeskrivningen, se sida 20-
21. Utredning har gjorts för att säkerställa att hästverksam-
heten ska kunna fortgå. Se utredning (IVL, 2019-06-01) och 
kommunens PM (PM Avstånd mellan hästhållning och nya 
bostäder, 2019-08-19).
Naturvårdsombjekt 4 föreslås bebyggas och därmed förlora 
sitt naturvärde. 

S3 Trafikverket 
Trafikverket påtalar att detaljplanen ligger inom röd och gul 
korridor som är aktuellt för utbyggnad av framtida höghas-
tighetsjärnväg. De menar att föreslagen bebyggelse inte 
påtagligt försvårar utbyggnaden, men att det bör ingå som en 
planeringsförutsättning för detaljplanen. 

Kommentar
Nytt stycke finns nu i planbeskrivningen på sida 19. 

S4 Statens Geotekniska Institut 
Anser att Ängsgårdens förskola behöver inkluderas i den 
geotekniska utredningen. Vidare anser de att bedömningen i 
den geotekniska utredningen är allt för otydlig och behöver 
verifieras med beräkningar. Det behöver även säkerställas att 
stabiliteten för block i liggande terräng är tillfredsställande 
eller om behov an rensning eller säkring finns. Bedömningen 
ska gälla både jord och berg. 

Vidare behöver bergssläntens stabilitet utredas och vid behov 
säkerställas för både nuvarande och planerade förhållanden. 
SGI påtalar vidare att en planbestämmelse bör införas på 
plankartan om att grundläggning inte får göras närmare 
släntkrön än 3 meter. 

Kommentar
Den geotekniska utredningen har uppdaterats, se sida 22-23. 
WOmrådet 3 meter från släntkrönet är nu prickmark.  

S5 Tekniska nämnden
Tillstyrker planförslaget men påtalar vikten av en gång- 
och cykelbana utmed Kyrkvägen samt en anpassning av 
vägdragningen så att trafiksäkerhet och framkomlighet kan 
upprätthållas. 

Kommentar
Efter synpunkterna i samrådet så föreslås nu att Kyrkvägen 
stängs av för genomfartstrafik. Det regleras inte av detalj-
planen utan av Tekniska förvaltningen. En stängning av 
Kyrkvägen innebär en minskad trafik, och därmed bedöms 
en separat gång- och cykelbana inte längre nödvändigt. 

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Tillstyrker planförslaget och skickar med miljöförvaltningens 
synpunkter. Detaljplanen ska även ta hänsyn till ridsällskapet 
så att bebyggelse sker med ett rimligt säkerhetsavstånd från 
hästverksamheten. 

Miljöförvaltningens synpunkter är att kompensationsåtgärder 
bör genomföras och att gestaltningsprinciperna ska komplet-
teras med skrivningar om ekosystemtjänster. Vidare önskas 
att husen i område B ska placeras nära gatan för att minska 
risken för skuggstörningar från skyddsvärda träd i närheten. 

Kommentar
Efter synpunkterna från Miljö- och konsumentnämnden och 
Brämhults Ryttarsällskap har vidare utredningar gjorts om 
hästallergen och lukt. Utifrån dessa och utifrån lagstiftningen 
i miljöbalken, plan- och bygglagen och rättsfall föreslås nu 
närmaste byggrätt 120 meter från stallet, och 30 meter från 
hagarna. 

Gestaltningsprinciperna på sida 7 och 12 har kompletterats 
med skrivningar om kompensation av ekologiska värden som 
försvinner. 
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S11 Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget och anser att planen bedöms fungera 
väl i landskapsbilden. Positivt att två stenmurar bevaras och 
skyddas i planen. Påtalar att om fornlämningar påträffas 
under arbete på platsen så ska Länsstyrelsen kontaktas.

Kommentar
Noteras. 

S12 Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker detaljplanen.

S13 Räddningstjänsten 
Önskar att brandposter anläggs i området med ett maximalt 
avstånd om 150 meter mellan respektive brandpost. 

Kommentar
Detaljplanen hindrar inte att brandposter anläggs. Frågan 
om brandposter och dess lokalisering behöver tas med 
Borås Energi och Miljö i samband med att de dimensionerar 
ledningsnätet. 

S14 Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslag till detaljplan och ser positivt på tillskottet 
av olika boendeformer i området, men påtalar vikten av att 
även planera ytor för aktivitet. En separat gång- och cykelväg 
utmed Kyrkvägen påtalas som en nödvändighet för områdets 
utveckling. 

Kommentar
Ytor för aktivitet planeras i område A. Efter synpunkterna 
om trafiksituationen på Kyrkvägen i samrådet så föreslås nu 
att Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik. Detta regleras 
dock inte av detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen. Då 
det innebär en minskad trafik bedöms en separat gång- och 
cykelbana inte längre nödvändigt. 

S15 Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker föreslagen detaljplan. Påtalar att en förtätning 
av området ger ett större behov av kommunal service. Den 
större byggrätten som föreslås för Änggårdens förskola ger 
förutsättningar att klara ett framtida behov. Som planbeskriv-
ningen redogör för så pågår samtidigt en förstudie om att öka 
Myråsskolans elevkapacitet. 

Kommentar
Noteras. 

S16 Hyresgästföreningen
Har inget att erinra. 

Placeringen av husen i område B har justerat. Placeringen har 
gjorts för att undvika skuggstörningar från skyddsvärda träd, 
men framförallt för att hålla avstånd mot beteshagarna på 
andra sidan Kyrkvägen.

S7 Borås Elnät 
Borås Elnät önskar E- område generellt inom kvartersmark 
för att säkerställa att eventuellt behov kan tillgodoses vid 
utbyggnad av området. Befintligt optostråk finns i området 
med möjlighet att koppla på till det öppna stadsnätet. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. E-områden finns dock i anslut-
ning till områden A och B. Planbeskrivningen uppdateras om 
optostråk på sidan 19. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Har inget att erinra mot föreslagen detaljplan förutsatt att 
beskrivning av samfälld väg Brämhult s:4, Kyrkvägen som 
allmän väg samt att upphävande av ledningsrätt justeras i 
planbeskrivningen. Dessutom påtalas att en planbestämmelse 
om gemensamhetsanläggning saknas på plankartan. 

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats och planbestämmelser om 
gemensamhetsanläggning har lagts till plankartan. 

S9 Förskolenämnden 
Tillstyrker planförslaget. Förskolenämnden påtalar vikten 
av att beakta barnperspektivet vid anläggning av trottoarer, 
vägar och parkeringar för att säkerställa säker hämtning och 
lämning till förskolan. Det underlättar även varutransporter 
till förskolan. 

Kommentar
Noteras. Barnperspektivet har beaktats och påverkat hur trot-
toarer och gångvägar planeras. Trafikutredningen (SWECO, 
2019-07-10) har inkluderat trafikkonsekvenserna av utökning 
av förskolan. Dagens vägar bedöms ha kapacitet för detta. 

S10 Grundskolenämnden 
Tillstyrker planförslaget. Påtalar att det redan är trångt med 
platser på Myråsskolan och att den utbyggnad som är tänkt 
förmodligen inte kommer att räcka. 

Kommentar
Lokalresursplaneringen sköts av Lokalförsörjningsnämnden. 
I arbetet med lokalresursplanen görs befolkningsprognoser 
och Grundskolenämnden ska framföra sitt kommande behov.
Förutom utökningen av Myråsskolan så arbetar Borås Stad 
med att hitta en lokalisering av en ny grundskola. Det innebär 
att kapaciteten i stort kommer att öka. 
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2. Yttranden från sakägare
S17 Namninsamling med 137 underskrif-
ter från boende på Finnvävsgatan 1, 3, 5, 
7-13, 15, 17-22, 27, 29, 31, 33-35 37, 38, 41- 
43, 45, 49, 51-54, 58, 59 och 62 samt Da-
mastgatan 30, 32-34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51-55, 57-61, 63, 64, 67-73, 75-78, 86, 90, 
91 och Batikgatan 16, Rönngatan 9, Möns-
tergatan 31, Kärragårdsvägen 1, Kam-
garnsgatan 42. 49 sakägare och 88 övriga.
Har inkommit med namnlistor med likalydande synpunkter 
som uttrycker motstånd gällande föreslagen byggnation.

De som undertecknat är emot nya bostäder i detta område. 
De vill ha området grön och fritt, varken mer eller mindre. 
De anser att utredningen om byggnadskonsekvenserna inte 
har tagit det minsta hänsyn till de boendes synpunkter som 
lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för nästan ett år 
sedan. De anser att Borås Stad inte tagit tillbörlig hänsyn till 
befintliga kultur- och naturvärden genom att hänsynslöst 
avse att skövla gammal betesmark och kulturmark med 
skyddsvärd fauna, helt i strid med gällande praxis. De marke-
rar därför tydligt sitt nej till alla form av så kallad förtätning 
som nyttjar dessa områden. 

Vidare skriver de att förtroendet för att Borås Stad kommer 
att ombesörja tillräckligt med skolutbyggnad är, med långva-
rigt facit i hand, extremt lågt.

Det förslag som Borås Stad har lagt för detta område 
uppfyller inte skäliga krav på att passa in i stadsbilden, det 
gör intryck på deras boendemiljö fysiskt och socialt. Det 
finnas andra mycket stora ytor att bygga ut för att etablera väl 
genomtänkta bostadsområden. Deras definitiva ståndpunkt 
är: ersätt inte grönska med boende i ett så snävt utrymme. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. Efter samrådet har den före-
slagna bebyggelsen sänkts till 2,5 våningar, och parkerings-
lösningen har ändrats. 
Borås Stad har utrett natur- och kulturvärdet i området för 
att minska påverkan på dem, och står därtill fast vid den 
bedömning som gjordes inför samrådet. Borås Stad står fast 
vid att intresset av att bygga i området, som är nära befintlig 
infrastruktur och kollektivtrafik, väger tyngre än att bevara 
samtliga befintliga natur- och kulturvärden. I planprogram-
met för Östra Brämhult föreslås fler platser som är lämpliga 
att bygga. För en växande stad som Borås behövs nya bostä-
der och befintliga områden behöver kompletteras med nya 
bostads- och upplåtelseformer. Gällande skolafrågan planeras 

utbyggnad av Myråsskolan och för en ny grundskola i Borås.

S18 Brämhults Ryttarsällskap 
Har inkommit med flertalet yttranden och bilagor som 
motsätter byggnation utmed Kyrkvägen och framförallt 
område B i detaljplanen. Där påpekas att Borås Stad bör följa 
de riktlinjer som finns avseende byggnation i närheten av 
hästhållning och menar att bostadsbyggnader inte bör tillåtas 
inom 100-200 meter från stallbyggnad samt inom 50-100 
meter från hästhagar. 

Ryttarsällskapet påtalar vikten av att kunna bevara all deras 
hagmark för att säkerställa deras fortlevnad. Om de får 
klagomål på grund av ny bebyggelse och boende där kan de 
tvingas begränsa sina hagar. Detta är ingen lösning då de 
hagarna lätt blir söndertrampade och det i så fall inte klarar 
lagar och jordbruksverkets regler. Att minska antalet hästar 
innebär att föreningen inte kan överleva. De uttrycker även 
att det är olyckligt som helhet att bygga hus på betesmark då 
det inte går att återställa.

Vidare påpekas att Kyrkvägen utnyttjas som ridväg på väg 
till ridleder runt om i området och att de höga hastigheterna 
och den smala bredden på gatan idag påverkar säkerheten för 
både de aktiva ungdomarna och hästarna. En sänkning av 
hastigheten är önskvärd. Detta har även påtalats för Borås 
Stad tidigare.

Dessutom påtalas risken för hästarna med byggnation av 
bostäder nära inpå som eventuellt avfyrar fyrverkerier och 
liknande som stressar hästarna. Hästar reagerar instinktivt 
med att rymma vid stress och fara. Detta kan orsaka stor 
skada och i värsta fall leder det till att hästen behöver avlivas 
på grund av den höga stressen. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 
Bebyggelsen i område B flyttas längre från stallbyggnaden. 
Avståndet är nu 120 meter från stallbyggnaden och 30 meter 
från beteshagarna. Dessa avstånd är satta utifrån spridnings-
beräkningar (IVL, 2019-06-01). Kommunens avsikt är att 
Brämhults Ryttarsällskap ska kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen. I bilagan PM Avstånd mellan häst-
hållning och nya bostäder, 2019-08-19 finns en sammanställ-
ning av hur miljöbalken, plan- och bygglagen och rättsfall 
påverkar vad som kan hända om konflikter uppstår mellan 
hästhållning och nya bostäder. 

Synpunkten om att inte bygga på betesmarken väster om 
Kyrkvägen tillgodoses inte. Borås Stad gör här bedömningen 
att intresset av att bygga i området, nära befintlig infrastruk-
tur och kollektivtrafik, väger tyngre. 
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Efter synpunkterna i samrådet så föreslås nu att Kyrkvägen 
stängs av för genomfartstrafik. Detta regleras dock inte av 
detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen. Det innebär att 
Kyrkvägens karaktär förändras, från en genomfartsväg till 
återvändsgata som då också blir mer anpassad till oskyddade 
trafikanter som gående, cyklande och ridande.

Bostäderna i område B, som är närmast Brämhults Ryttarsäll-
skap, kommer byggas så att carportar, parkeringar, miljörum 
och förråd är närmast Kyrkvägen. Det innebär en viss 
avskärmning mellan bostadshusen och beteshagarna. 

Användningen av fyrverkerier etc regleras av ordningslagen 
och Borås Stads kommunala ordningsregler. Om detta inte 
sköts är det en fråga för polisen.

S19 Damastgatans samfällighet
Yttrandet är skrivet av representanter för cirka 150 fastig-
hetsägare på Damastgatan, Finnvävsgatan och Kamgarnsga-
tan. De har sedan november förra året framfört sina åsikter 
angående felaktigheten att bebygga nämnda område. Deras 
argument har varit många såsom att förändra ett område som 
sett likadant ut i över 40 år, att ta bort våra grönområden 
och att bebygga gammal betesmark och för alltid förstöra de 
naturområden som finns i deras närhet.

Enligt Planprogram för Östra Brämhult (upprättat 2018-
10-25) är det tydligt och klart att vårt område bör bevaras 
som det är. Det finns stora naturvärden i odlingslandskap 
– landkapsobjekt samt områden med naturvärde och sprid-
ningslänkar för en eller flera fokusarter. Tyvärr har utred-
ningarna (se sid 21 i planprogrammet) avsiktligen inte tagit 
med det område som kommunen har för avsikt att bebygga. 
Detta syns tydligt i nämnda planprogram där gränslinjen 
för odlingslandskap/landskapsobjekt har dragits jämns med 
Kyrkvägen norrut från rondellen Kyrkvägen/Dammgatan 
upp till Kyrkvägen 90 och inte efter Kamgarnsgatan upp till 
Ängsgårdens dagis och därefter öster om tomtgränser från 
Kamgarnsgatan 22 till 44. Utredningen har dock valt att 
ändra sin strategi för att sedan flytta gränslinjen från Kyrkvä-
gen till norr/öster jämns med tomtgränserna på Hampgatan 
och inte längre använda Kyrkvägen som gränslinje. Denna 
gränsdragning är vi helt oförstående inför. Området mellan 
Kyrkvägen och Kamgarnsgatan är exakt samma som öster 
om Kyrkvägen, alltså ett område med mycket högt natur-
värde i odlingslandskap och landskapet är mycket känsligt för 
ny exploatering. Det planerade området är exakt samma som 
öster om Kyrkvägen och norr/öster om Hampgatan.

Yttrandet menar att kommunen inte har tagit någon hänsyn 
till deras synpunkter, alltså i lagtexten de enskildas intressen, 
när det gäller nämnda plan. Kommunen hänvisar till att 
det allmänna intresset, att bevara detta odlingslandskap 
är minde än det allmänna intresset att skapa nya bostäder. 

Detta innebär för de som skrivit yttrandet, att kommunen 
tycker det är viktigare för framtida generationer att bebygga 
området än att bevara detta grönområde som är oersättligt 
för boende. Det måste vara fel.

Kommunen hänvisar också till utifrån landskapsbild och 
naturvärden att det inte finns några alternativa platser för 
byggnation. Yttrandet anser enligt ovan argument att detta 
område inte heller är något alternativ för byggnation på 
gammal betesmark, gamla stenmurar och de minnen som 
finns kvar av Brämhults gamla odlingslandskap som finns 
direkt i vår närhet och som kommer att förstöras för alltid.

Yttrandet som är skrivet av representanter för cirka 150 
fastighetsägare, i direkt närhet av detta område, anser att 
kommunen omgående ska tänka om och ta hänsyn till deras 
åsikter och lägger ner planerna för denna expansion. Bygg-
planerna kommer att förstöra de naturvärden som skapats av 
moder natur och av tidigare generationers lantbrukare och 
dessa naturvärden måste bevaras för kommande generationer.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. 

Gällande avgränsningen på utredningarna är det landskaps-
objektet i Naturdatabasen samt Kulturmiljöutredningens 
avgränsning som går längs Kyrkvägen på det sätt som 
beskrivs i yttrandet. 

Naturdatabasens avgränsning bygger på inventeringar mellan 
1994-2000 och omfattar hela kommunen. Avgränsningen 
för vad som ingick i naturvärdesobjektet sattes då längs 
Kyrkvägen. 

Kulturmiljöutredningens avgränsning baserades på uppgifter 
från tidigare utredningar och historiska kartor.

Habitatnätverksanalysen omfattar hela Brämhult och även 
detaljplaneområdet. En spridningskorridor för groddjur 
är det enda som har hittats inom detaljplaneområdet. En 
naturvärdesinventering har gjorts för detaljplaneområdet.

Detaljplanen innebär en förändring av området, men Borås 
Stad står fast vid sin avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. För en växande stad som Borås behövs nya bostä-
der och befintliga områden behöver kompletteras med nya 
bostads- och upplåtelseformer.

Landskapsvärdena beskrivs mer i planprogrammet för Östra 
Brämhult. Borås Stad står fast vid att landskapsvärdena 
främst består i drumlinerna och de öppna landskapsrummen. 
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S20 Fastighetsägare Brämhult 2:10
Påtalar att byggnation av område A innebär stora problem 
för de befintliga boende i området. Ytan utgörs idag av en 
grönridå som begränsar luktspridning från betesdjur och 
fungerar bullerdämpande och som insynsskydd. 

Det efterfrågas att presenterat material ska förtydligas 
avseende gång- och cykelvägens placering, infarter till tänkta 
fastigheter och parkeringar samt att föreslagen byggnation 
illustreras med fönster, balkonger och eventuella takterrasser 
etc. Placeringen av de höga husen där marken är som högst 
ifrågasätts också. Ett förtydligande av höjden på tänkt 
parkeringshus efterfrågas. 

Vidare påtalas att berörd fastighet kan komma att nyttjas 
för kor och hästar som betar i hagen utmed Kyrkvägen. Hur 
förhåller det sig till allergi och lukt?

Fastighetsägaren uttrycker även oro för trafiksäkerheten 
utmed Dammgatan och påtalar vikten av övergångsställen på 
var sida om rondellen samt sänkt hastighet. Det efterfrågas 
även vilken kapacitet Kyllaredsmotet har för ökad trafik-
mängd. 

Slutligen påtalas behovet av att angöringen till berörd fastig-
het från Kyrkvägen måste klara tunga fordon och traktorer. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Efter synpunkterna i samrådet så föreslås nu att Kyrkvägen 
stängs av för genomfartstrafik. Detta regleras dock inte 
av detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen. Då det 
innebär en minskad trafik bedöms en separat gång- och 
cykelbana inte längre nödvändigt. Angöringsmöjligheterna 
till Brämhult 2:10 bedöms förbättras när genomfartstrafiken 
försvinner.

Allergi och lukt har utretts för område B och Brämhults 
Ryttarsällskap. Där avvägningen gjorts till 30 meter från 
beteshagar till nya bostäder. Det kortaste avståndet mellan 
Brämhult 2:10 och närmaste byggrätt är 21 meter. Där finns 
också en trädridå på Brämhult 2:10. Ifall fastighetsägaren 
i framtiden vill ha djurhållning bör placering av stall och 
gödselstack ske så långt från Kyrkvägen som möjligt. Det 
kan också bli aktuellt att hagmarken närmast Kyrkvägen inte 
kan utnyttjas fullt ut. Eftersom det inte är hästar eller kor där 
idag gör kommunen bedömningen att det inte behöver göras 
lukt och spridningsberäkningar om detta. 

Illustrationsmaterialet har uppdaterats och förtydligat infar-
ter till tänkta fastigheter och parkeringar. Illustrationen av 
den föreslagna byggnationen har kompletterats med fönster 

och balkonger. Observera att dessa illustrationer visar vad 
som är tänkt, men det är plankartan som är det enda juridiskt 
bindande dokumentet.

Alla husen i område A föreslås nu upp till 2,5 våningar istäl-
let för upp till 3,5 som i samrådsförslaget. Parkering föreslås 
i carportar och markparkering istället för på parkeringsdäck. 
Detta minskar också insynen till Brämhult 2:10. 

Frågan om trafiksäkerhet och övergångsställen vid Dammga-
tan skickas vidare till Tekniska förvaltningen. 

Kapaciteten för Kyllaredsmotet bedöms som tillräcklig enligt 
de beräkningar som gjorts i samband med Planprogrammet 
för Östra Brämhult. 

S21 Fastighetsägare Brämhult 6:1
Påtalar att de tidigare varit delaktiga i planärendet för att 
möjliggöra byggnation på deras fastighet. Här erbjuds 
möjlighet att bygga ytterligare en eller två villor i området 
utan att förstöra den så kallade Ekebacken. Fastighetsägarna 
önskar att planområdet utökas så att berörd fastighet ingår 
med möjlighet till byggnation. 

De anser vidare att infarten i kurvan till den tänkta bygg-
nationen är trafikfarlig. Istället föreslås att vägen flyttas till 
andra sidan av befintliga träd.

Kommentar
Synpunkerna tillgodoses. En ny byggrätt föreslås och försla-
get att stänga av Kyrkvägen för genomfartstrafik innebär 
bättre trafiksäkerhet. 

S22 Fastighetsägare Brämhult 11:205
Påtalar att solstudien även bör visa andra delar av året, såsom 
september och december. De efterfrågar även ett förtydli-
gande kring eventuell ekonomisk kompensation till följd av 
förändringarna av Brämhult ga:5 samt risken för värdeminsk-
ning av deras fastighet. 

Vidare föreslås ett antal förändringar av utbyggnadsmöjlig-
heterna för föreslagen bebyggelse. Bostadshus bör placeras 6 
meter från tomtgräns och carport/garage bör ej få samman-
byggas i fastighetsgräns, utan bör ligga 4 meter från tomt-
gräns, för att bevara befintlig utsikt för närliggande bostäder. 
Önskvärt är även att det regleras så att endast suterränghus 
tillåts. Framför fastigheterna Brämhult 11:205, 206 önskas att 
attefallshus och bullerplank ej tillåts samt att bostadshus om 
max 120 kvm får byggas. 

Befintlig infartsväg från Kyrkvägen önskas breddas 2 meter 
och avslutas med en vändplats för lastbilar, sophämtning 
och räddningsfordon. Det efterfrågas även belysning utmed 
gatan. 
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Kyrkvägen önskas även breddas i sin helhet och gång- och 
cykelväg byggas ut utmed hela vägens sträckning från 
Dammgatan till Sörbovägen. 

Övriga synpunkter som påtalas är att befintliga förskolor, 
skolor och annan kommunal service och vägar/parkerings-
möjligheter bör anpassas till dagens behov innan området 
byggs ut. 

Kommentar
Synpunkerna tillgodoses delvis.

Solstudien är uppdaterad så alla månader visas. 

För att säkerställa att Brämhults Ryttarsällskap ska kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet så förändras föreslagen 
byggnation inom område B. Därmed är det aktuellt med 
förändringar av gemensamhetsanläggningen Brämhult ga:5.

Vägen som avses är en gemensamhetsanläggning och det 
är därmed upp till gemensamhetsanläggningens delägare 
att komma överens om, och bekosta, en förbättring av dess 
kvalitet. 

Efter synpunkterna i samrådet så föreslås nu att Kyrkvägen 
stängs av för genomfartstrafik. Det innebär att Kyrkvägens 
karaktär förändras, från en genomfartsväg till återvändsgata 
som då också blir mer anpassad till oskyddade trafikanter 
som gående, cyklande och ridande. Trafiken längs Kamgarns-
gatan beräknas öka något. Här kan det komma att bli aktuellt 
att göra hastighetssänkande åtgärder, förslagsvis där gång- 
och cykelvägen möter gångstråket och lekplatsen i område 
A.  Detta regleras inte i detaljplan utan görs av Tekniska 
förvaltningen.

Angående offentlig service så styrs det i Lokalförsörjnings-
nämndens investeringsplan. Parkering ska ske inom den egna 
kvartersmarken, det gäller både befintliga och tillkommande 
byggnader. 

S23 Fastighetsägare Brämhult 11:206
Motsäger sig den föreslagna detaljplanen och anser att den 
gällande detaljplanen från 1966 fortsatt ska gälla. De anser 
att det vackra natur- och kulturlandskapet ska bevaras i sin 
nuvarande utformning och att det finns andra bättre lämpade 
plaster att bygga på. De anser vidare att detaljplanen inte 
följer översiktsplan för Borås och önskar förtydligande kring 
hur detaljplanen följer de riktlinjer som anges. 

Vidare påtalas att föreslagen trafikökning på Kyrkvägen 
inte anses säker då gatan idag är mycket smal och inte klarar 
möten i den norra delen. De önskar en uppdatering av 
trafikutredningen. 

Fastighetsägaren menar även att Borås Stad och aktuell 
exploatör i samband med att de köpte fastigheten år 2016 
givit felaktig information avseende eventuell tänkt byggna-
tion inom området. 

Oro uttrycks för att föreslagna villor öster om berörd fastig-
het drastiskt kommer att påverka boendemiljön för dem och 
ökar risken för insyn. Här önskas ett krav på minst 6 meter 
från fastighetsgräns till tänkt byggnation samt att nivån på 
marken kravställs i detaljplanen. Föreslagna byggrätter anses 
för stora för tomterna och begränsning av komplementbygg-
nader och bullerplank önskas.  

Vidare påtalas att om befintlig samfälld väg ska utnyttjas av 
fler boende så önskas kompensation samt att vägen övergår i 
kommunal regi. Vägen önskas breddas till 6 meter med belys-
ning och med en utökad vändyta för lastbilar. Det påtalas 
även behov av tillräckliga ytor för gästparkering. 

Det efterfrågas även att detaljplanen ska innehålla informa-
tion om iordningställandet av området efter byggnation. 

Slutligen påtalas oro för att fastighetsvärdet ska minska på 
befintliga fastigheter samt att befintlig servitut för VA inom 
berörd fastighet inte kan nyttjas då marken fyllts upp för att 
anlägga trädgård. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. 

Översiktsplanen förespråkar bostadsutveckling genom 
förtätning då det skapar underlag för service, kollektivtrafik 
och hushåller med teknisk infrastruktur. Översiktsplanen 
anger de bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- och 
tätortsbebyggelse. Det innebär att kommunen är positiv till 
nya bostäder med inslag av annan användning inom planom-
rådet. 

För synpunkter kring bebyggelse, Kyrkvägen och gemen-
samhetsanläggningen se svar till Fastighetsägare Brämhult 
11:205. 

I detaljplanen finns gestaltningsbestämmelser som rör 
den byggda miljön och utemiljön. Dessa ska uppfyllas vid 
bygglovet.

Vad gäller uppgifter om felaktig information så har kommu-
nen genom det kommunala planmonopolet skydlighet att 
pröva vad som är lämplig markanvändning i samband med 
att förfrågningar om detta görs. Detta kan förändras över tid.

Angående fastighetsvärden så varierar de av många olika 
orsaker och är svårt att förutse. I detaljplanen väger man 
allmänna och enskilda intressen mot varandra. Enskila 
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intressen är exempelvis skuggning, insyn och utsikt. Dessa 
exempel är sådana som kan påverka en fastighets värde. 
Detta vägs mot allmänna och andra enskilda intressen. 
Utifrån detta föreslås vad som är lämpligt på platsen.

För att upphäva ett servitut ska en ansökan till lantmäteriet 
göras. 

S24 Fastighetsägare Brämhult 11:188
Önskar att den gångväg som planeras strax utanför vederbö-
randes fastighetsgräns flyttas så att den ligger mellan 15-20 
meter ifrån fastighetsgränsen. 

Kommentar
Gångvägens exakta läge regleras inte på plankartan. Den 
kommer vara inom allmän platsmark. I samband med 
planläggning har det prövats om det är vore lämpligt att 
utöka kvartersmarken där den idag är ianspråkstagen som 
tomtmark. Det är det inte då det finns VA-ledningar där. 

S25 Fastighetsägare Brämhult 11:188-199
Boende utmed Kamgarnsgatan har gemensamt inkom-
mit med yttrande och motsätter detaljplanen. De önskar 
bevara delområde C som odlingsmark för att kunna njuta 
av morgonsolen i deras trädgårdar. Oro uttrycks för att 
deras tomter kommer ligga i skugga under stor del av årets 
morgontimmar till följd av föreslagen byggnation. Ett 
förtydligande och uppdatering av solstudierna önskas då 
dessa anses felaktiga. 

Delområde C som en del av drumlinen samt område med 
mycket högt naturvärde ifrågasätts för byggnation. Det 
önskas även ett förtydligande av vilken typ av bostäder som 
avses bebyggas inom området B och C. 

Slutligen ifrågasätts varför områdena A, B och C inte ingår i 
de utredningar som ligger till grund för planprogrammet för 
östra Brämhult.

Kommentar
Synpunktena tillgodoses inte. 

Delområde C föreslås fortsatt för byggnation även om bygg-
nadernas placering har förändrats och regleringen av höjder 
förtydligats. Det framgår nu tydligare i planbeskrivningen 
vilken typ av bostäder som avses. Solstudien är uppdaterad så 
alla månader visas. 

Detaljplanen innebär en förändring av området, men Borås 
Stad står fast vid sin avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen.

Angående utredningarnas gräns, se svar till S19 Damastga-
tans samfällighetsförening. 

S26 Fastighetsägare Brämhult 8:158
Motsäger sig planförslaget främst för område A. De önskar 
bevara den naturmark som området utgör då den innebär 
att befintliga bostäder upplever naturen inpå knuten. Det 
påtalas att här finns ett rikt djurliv, höga naturvärden och en 
stenmur som bör bevaras. 

De ställer sig positiva till att området blandas med fler 
boendeformer, men ifrågasätter den höga exploateringen. 
Flerbostadshus i mindre stadsvillor i 2-2,5 våningar med 
markparkering föreslås istället inom området. Föreslaget 
parkeringshus påtalas som extra störande för befintliga 
boende och en uppdelning av parkeringsytorna föredras. Det 
önskas även krav på nockhöjd över nollplan på plankartan 
för att säkerställa höjden. Oro uttrycks för skuggpåverkan 
från allt för höga hus samt att eventuella farthinder utmed 
Kamgarnsgatan kan komma att innebära ökat buller. 

Vidare föreslås att flerbostadsbebyggelsen inom område B 
placeras närmare Kyrkvägen och att husen inom område A 
placeras längs Dammkullevägens nordvästra sida där de inte 
skuggar befintlig bebyggelse. 

Det efterfrågas även hur artskyddet för mossor och flad-
dermöss bedöms samt hur avrinningen inom område A och 
B påverkas av föreslagen byggnation. 

Kommentar
Synpunktena tillgodoses delvis. 

Område A planeras fortsatt för bostäder men höjder och 
parkeringslösningar har förändrats efter samrådet. Höjden 
regleras nu med nockhöjd över nollplanet. Skuggpåverkan 
finns redovisad i solstudien. Bedömningen av solstudien 
är att den planerade bebyggelsen kan medföra en viss ökad 
skuggning för några av grannfastigheterna, dock inte till en 
sådan grad att det innebär en betydande olägenhet. Stenmu-
rarna som omfattas av biotopskydd, det vill säga de som är på 
åkermark, kommer bevaras.

Farthinder kan komma att byggas längs Kamgarnsgatan, 
men det är inte troligt att det ökade buller dessa kan innebära 
gör att riktvärden för buller överskrids. Det har förtydligats 
i planbeskrivningen att denna aspekt är medräknad i intres-
seavvägningen. 

Bebyggelsestrukturen i område B och C har förändats med 
hänsyn till att Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och 
ett längre avstånd från Brämhults Ryttarsällskap. Området 
norr om Dammkullevägen studeras i planprogrammet för 
Östra Brämhult. 
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Utifrån resultaten i naturvärdesinventeringen gör Borås Stad 
bedömningen att en artskyddsutredning inte är nödvändig. 
De fyra värdefulla träden kommer att bevaras och finnas 
inom naturmark. 

Borås Energi och Miljö har tagit fram en dagvattenutred-
ning för området. I utredningen beskrivs vilka åtgärder och 
utökningar av nätet som behövs med hänsyn till att det blir 
mer hårdgjord yta. När de åtgärderna har gjorts i nätet så kan 
dagvatten anslutas för de planerade områdena.

S27 Fastighetsägare Brämhult 8:216
Emotsäger sig byggnation mellan Damastgatan/Kamgarns-
gatan och Kyrkvägen och menar att byggnation i område A 
drastiskt kommer att försämra boendemiljön för dem som 
redan bor där. Oro uttrycks för att befintliga bostadstomter 
ska få problem med fukt i marken till följd av att vegetationen 
tas bort. Vegetationen skyddar även mot buller från motor-
vägen. Den föreslagna byggnationen anses allt för hög och 
befaras innebära störande insyn. 

Kommentar
Synpunktena tillgodoses inte. Detaljplanen innebär en 
förändring av området, men Borås Stad står fast vid sin 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Alla husen i område A föreslås nu till 2,5 våningar istället 
för upp till 3,5 som i samrådsförslaget. Parkering föreslås i 
carportar och markparkering istället för parkeringsdäck. 

Vegetation kommer försvinna och det kan innebär att 
ljudmiljön förändras något. Enligt Borås Stads översiktliga 
bullerkartläggning bedöms föreslagen bebyggelse och den 
trafikökning detta innebär kunna uppföras så att gällande 
bullerkrav uppnås. 

Borås Energi och Miljö har tagit fram en dagvattenutred-
ning för området. I utredningen beskrivs vilka åtgärder och 
utökningar av nätet som behövs med hänsyn till att det blir 
mer hårdgjord yta. När de åtgärderna har gjorts i nätet så kan 
dagvatten anslutas för de planerade områdena.

S28 Fastighetsägare Brämhult 8:161
Anser inte att föreslagen detaljplan är den ur samhällsper-
spektiv mest lönsamma planeringen och föreslår att Borås 
stad bör planera för ett fåtal större områden istället, såsom 
Gässlösa eller Pickesjön. Anser att det finns fler strövområ-
den, men att ett närområde inte går att ersätta med ett annat, 
eftersom just närheten försvinner. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Synpunkten skickas dock vidare 
till de som arbetar med översiktsplaneringen. Nu gäller 
översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i april 

2018. Där är fokus förtätning då det skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och hushåller med teknisk infrastruk-
tur. Det är den inriktningen som detaljplaneringen ska följa. 
Tanken om större utbyggnadsområden finns också: i både 
översiktsplan och utbyggnadsstrategi beskrivs att Gässlösa-
området också planeras att omvandlas. Borås Stad står fast 
vid att intresset av att bygga i området, som är nära befintlig 
infrastruktur och kollektivtrafik, väger tyngre än intresset att 
inte bygga här. 

S29 Fastighetsägare Brämhult 8:162
Framhåller att det gröna naturområdet är en lunga och att 
det är viktigt med stora träd och växter för både människors 
och djurs hälsa. Boende nedanför backen och de planerade 
höghusen kommer bli mer utsatta för ökade föroreningar pga 
ökad biltrafik. Bifogar artiklar om luftmiljöns betydelse för 
hälsan. Anser att bilförflyttningarna till förskolan inte blir 
70/dygn utan 280 bilturer.

Undrar hur det är tänkt angående trygg skolväg till Myråssko-
lan. Vilken hänsyn tas till de som bor i området idag när det 
gäller buller under byggtiden samt hur länge detta kommer 
pågå?

Påtalar att vattenavrinningen uppifrån höjden/Kyrkvägen 
och högre troligen kommer att ändras. Diket vid Kamgarns-
gatan har gjorts om några gånger men är fortfarande 
blötmark. Undrar om det är planerat att ha en trottoar längs 
med diket?

Framför oro för sprickor i fasaderna och lägre värde på 
befintliga fastigheter.

Framhåller att utbyggnaden av Ängsgården och Myråsskolan 
ger minde yta för barnen att springa av sig på. Fler elever ger 
även fler bilar vilket förvärrar trafiksituationen vid Myrås-
skolan.

Undrar om det är avsatt ytor för gästparkering vid hyreshusen 
vid Kamgarnsgatan? Framför oro för att fler fordon parkerar 
på gatan eller nära angränsande bostadsområden vilket kan 
bli ett hinder för snöröjning vintertid.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Efter samrådet har den före-
slagna bebyggelsen sänkts till 2,5 våningar, och parkerings-
lösningen har ändrats. 

Borås Stad har utrett natur- och kulturvärdet i området och 
står fast vid den bedömning som gjordes inför samrådet. 
Borås Stad står även fast vid att intresset av att bygga i om-
rådet, som är nära befintlig infrastruktur och kollektivtrafik, 
väger tyngre. För en växande stad som Borås behövs nya 
bostäder och befintliga områden behöver kompletteras med 



DETALJPLAN 39

nya bostads- och upplåtelseformer. Luftkvaliteten bedöms 
fortsatt vara god. 

Bilförflyttningarna till förskolan avser den ökning av antalet 
skolplatser som detaljplanen medger. 

Det går att nå Myråsskolan säkert via den nya gång- och 
cykelvägen längs Kyrkvägen. Det är möjligt att bygga nya 
fartgupp vid Dammgatan. Detta är dock inte frågor som 
regleras i detaljplanen. 

Vad gäller störningar under byggtiden räknas det enligt plan- 
och bygglagen som en tillfällig störning som normalt sett får 
accepteras. Naturvårdsverket har riktvärden för buller från 
byggarbetsplatser som ska följas.

Borås Energi och Miljö har tagit fram en dagvattenutred-
ning för området. I utredningen beskrivs vilka åtgärder och 
utökningar av nätet som behövs med hänsyn till att det blir 
mer hårdgjord yta. När de åtgärderna har gjorts i nätet så 
kan dagvatten anslutas för de planerade områdena. Det är 
planerat att ha trottoar längs Kamgarnsgatan. 

För sprängning inom planlagt område krävs polismyndig-
hetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 1993:1617). Vid 
utförande ska en sprängfirma kontakta en besiktningsfirma 
som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver 
besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera faktorer, 
till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av 
grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en 
rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen 
bör besiktigas, men det beror också på omständigheterna.

Det stämmer att det blir mindre ytor per skolbarn när 
skolorna utökas. Kommunens bedömning är dock att ytorna 
även fortsättningsvis är tillräckliga. I samband med detalj-
planen för Myråsskolan studeras olika trafiklösningar för att 
förbättra trafiksituationen. 

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten enligt kommu-
nens parkeringsregler. 

S30 Fastighetsägare Brämhult 8:219
Önskar att husen i område A sänks med en halv till en hel 
våning för att minska skuggpåverkan på befintlig bostäder 
intill. Det önskas även att högre hus placeras högst upp i 
backen och att lägre hus placeras längst ned. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Efter samrådet har den 
föreslagna bebyggelsen sänkts till 2,5 våningar, och parke-
ringslösningen har ändrats. 

S31 Fastighetsägare Brämhult 8:227
Uttrycker oro för boendemiljön för befintliga hus under 
utbyggnadstiden och efter. De påtalar även att utbyggnads-
planerna inte var kända för dem när de köpte sitt hus 2014 
och önskar att området bevaras i befintligt skick. Kritik 
riktas även mot den byggtrafik som använder Kamgarnsga-
tan som uppställningsplats idag. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Efter samrådet har den före-
slagna bebyggelsen sänkts till 2,5 våningar, och parkerings-
lösningen har ändrats. 

Vad gäller störningar under byggtiden räknas det enligt plan- 
och bygglagen som en tillfällig störning som normalt sett får 
accepteras. Naturvårdsverket har riktvärden för buller från 
byggarbetsplatser som ska följas.

Byggtrafiken längs Kamgarnsgatan är inte en fråga för 
detaljplanen, frågor och synpunkter kring detta hänvisas till 
Tekniska förvaltningen. 

3. Synpunkter från övriga
S32 Brämhults Hembygdsförening
Föreslår att bebyggelsen längst i söder inom planområdet pla-
neras för trygghetsboende. Många äldre bor i Brämhult idag 
och önskar bo kvar i området även när man inte orkar bo 
kvar i sin villa längre. Ett trygghetsboende i området anses 
skapa en positiv flyttkedja som öppnar upp möjligheten för 
yngre familjer att köpa villa i Brämhult.  
De föreslår vidare att fyravåningshusen som föreslås i sam-
rådsförslaget för område A kan ersättas av enplans trygghets-
boende längst i söder, vilket tillmötesgår synpunkter från 
samrådsmötet avseende störande skuggor etc. 
Föreningen efterfrågar vidare kontakt i det fortsatta plan-
arbetet för att diskutera läge, utformning, omgivning och 
standard etc. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Efter dessa synpunkter har 
exploatören för område A valt att fokusera delar av den 
tillkommande bebyggelsen på trygghetsboende. Den före-
slagna bebyggelsen är nu 2,5 våningar.

S33 Boende på Finnvävsgatan 34
Önskar att området bevaras som det är med lantlig karaktär 
och undrar hur det kan motiveras att det byggs på den smala 
remsan av natur som planområdet utgör, och menar att 
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mycket förstörs till liten nytta. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Planförslaget innebär en 
förändring av områdets karaktär, från att vara ett i stort sett 
obebyggt grön-/naturområde mellan den tätare villabebyg-
gelsen och landsbygden med hästgårdar och betesmarker, till 
att bli en del av den sammanhängande bebyggelsen. 

Karaktären på tillkommande bebyggelse är tänkt att vara 
låg med enkla eller uppbrutna former som följer topografin. 
Ambitionen är traditionella material i möte med moderna 
och miljövänliga lösningar såsom trä, sten, sedumtak eller 
solceller.

Borås Stad har utrett natur- och kulturvärdet i området och 
står fast vid den bedömning som gjordes inför samrådet. 
Borås Stad står fast vid att intresset av att bygga i området, 
som är nära befintlig infrastruktur och kollektivtrafik, väger 
tyngre. För en växande stad som Borås behövs nya bostäder 
och befintliga områden behöver kompletteras med nya 
bostads- och upplåtelseformer. 

S34 Boende på Finnvävsgatan 51
Uttrycker oro för trafiken på Kamgarnsgatan då gatan redan 
idag är kantad av många utfarter och undrar om den framtida 
trafiken kan ledas ut på Kyrkvägen istället. Föreslår vidare att 
ett seniorboende planeras inom detaljplanen. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis.  Efter synpunkterna i samrå-
det har exploatören för område A valt att fokusera delar av 
den tillkommande bebyggelsen på trygghetsboende.
Parkerings- och infartslösningar har ändrats, nu föreslås att 
13 av parkeringarna har infart från Kamgarnsgatan.

S35 Boende på Mollagatan 34
Lyfter fram att ett övervägande antal bilister idag inte mins-
kar hastigheten när de passerar hästekipage. Kyrkvägen är 
en tungt trafikerad väg med en hastighetsbegränsning på 
70 km/h. Det efterfrågar en sänkning av hastigheten till 
50 km/h. Ytterligare trafik på denna sträcka innebär ökade 
risker för fotgängare, barn och djur. De lyfter fram att en 
byggnation ökar andelen raketer och smällare vid påsk och 
nyår i närheten till stallet vilket ökar riskfaktorn. Hästar är 
mycket känsliga för ljud och artiklar om incidenter där hästar 
tvingats avlivas på grund av smällare och raketer bifogas. 
Framhåller att hästarna även kan stressas av att stå 20 meter 
ifrån en byggarbetsplats. Riskerna för hästarna och dess ägare 
får inte hamna i skymundan för eventuella klagomål på lukt 
och allergi. De undrar vad som kan hända om en smällare 
tänds samtidigt som ett hästekipage befinner sig på en tungt 
trafikerad väg som är nödvändig att beträda för att komma 

till skogen.
Det uttrycks också en oro för att det finns risk för att om-
rådet kring stallet kommer att ses som en lekplats för barn. 
Djuren kommer att stå 20 meter från trädgården och både 
hästar och barn är oövervakade.

Påtalar att Borås stad anser att hästhållning ska anpassa sig 
efter rekommendationer om avstånd för stallbygge intill bo-
städer men inte tvärt om. Anser att detta är orättvist samt en 
särbehandling från kommunens sida som underskattar värdet 
i verksamheten. De undrar också varför kommunen först nu 
engagerat sig i Kyrkvägen trots Ryttarsällskapets tidigare skri-
velser om vädjan för sänkt hastighet.

De hoppas att beslutet blir att bevara naturen och området 
som det är idag och konsekvenserna som framförs beaktas.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Se svaret till Brämhults 
Ryttarsällskap. 

S36 Boende på Främgärde 4
Yttrandet är inskickat till både detaljplanen och planprogram-
met. 

Det har skett många svängningar genom åren vad som pla-
neras för norra och östra Brämhult. På 1970-talet skulle detta 
område i Brämhult bli industrimark, senare blev en del av 
området reserverat för Götalandsbanan och nu är det bestämt 
att bostäder ska byggas. Kyrkogården verkar vara bebyggd 
runt om med villor. Vart ska Brämhults kyrkogård växa när 
nya gravplatser behöver anläggas, hur har ni tänkt där? Vad 
hände med byggnationen och planeringen för Bodaområdet 
och terrängen nedanför Hybergsvägen? Man bygger lite här 
och lite där på smala tomter som ligger utmed mycket trafike-
rade vägar.

Detaljplanen Norra Brämhult har en smal tomtplacering. 
Mycket trafik förekommer på Kyrkvägen, Korsvägen och 
Dammgatan. Trafikanter använder dessa gator för att ta sig 
vidare via Hyberg mot Fristad. Vissa långtradare kör på GPS 
och använder dessa vägar som ”genvägar”. Bilister kör väldigt 
fort på Kyrkvägen, den är nyasfalterad och väldigt smal. Has-
tighetsgränsen är 70 km/h, den bör reduceras. Ska det vara 
utfarter mot Kyrkvägen från det nya området? Låter väldigt 
farligt. Planera alla utfarter mot Kamgarnsgatan. Stäng av 
Kyrkvägen för genomfart och mata trafiken via Dammkul-
levägen, eller gör Kyrkvägen till gårdsgata.

Korsvägen (vägen krysset Sörbo-Främgärde-vägen till Hy-
berg—och Brämhult ner mot centrum) är Borås farligaste. 
Exempel på säkra utfarter i Brämhult är Rådjursgateområdet 
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med en innergata innanför Dammkullevägen.

Var kommer ni planera en ny väg mot Fristad som matar mot 
motorvägen? En ny ringled behövs runt Borås. 

Ett parkeringsdäck vid Kamgarnsgatan smälter inte in i övrig
bebyggelse. Området upp mot Sörbo och Främgärde skulle 
bevaras, och viss enstaka bebyggelse kunde bli aktuell. Det 
öppna landskapet skulle bevaras. Hur kunde ni för några år 
sedan släppa igenom bygglov för två villor vid Korsvägen 
som hör till området Lilla Brämhult? Vet inte den ene vad 
den andre gör?

Området Källedal, hur har ni tänkt där? Är det inte bättre att 
fullfölja bebyggelse längs med Dammkullevägen och sedan 
bebygga Källedal? Vid Källedal passerar mycket trafik på nät-
terna, stora timmerbilar parkerar i Främgärde. Får dessa tim-
merbilar parkera i Främgärde, de döljer det öppna landskapet 
och stör på nätterna? Timmerbilsparkeringen rimmar dåligt 
med det öppna landskapet som ska bevaras.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. 

Merparten av frågorna besvaras i samrådsredogörelsen för 
planprogrammet för Östra Brämhult. I detta svar behandlas 
synpunkterna som rör parkeringsdäcket och Kyrkvägen. 

Efter synpunkterna i samrådet föreslås nu att Kyrkvägen 
stängs av för genomfartstrafik. Detta regleras dock inte av 
detaljplanen utan av Tekniska förvaltningen. Det innebär att 
Kyrkvägens karaktär förändras, från en genomfartsväg till 
återvändsgata som då också blir mer anpassad till oskyddade 
trafikanter som gående, cyklande och ridande.

Efter samrådet har den föreslagna bebyggelsen sänkts till 2,5 
våningar, och parkeringslösningen har ändrats. Det innebär 
att parkeringsdäck inte längre är aktuellt. Parkering sker istäl-
let i carportar och markparkeringar.

S37 Boende på Granliden 11 (1)
Påtalar vikten av att Brämhults Ryttarsällskaps verksamhet 
även värnas i framtiden. Föreningslivet och ridsporten 
utgör viktiga friskvårdsfaktorer för ungdomar. Det uttrycks 
en önskan om att skapa en ridled i båda riktningar utmed 
Kyrkvägen då denna ofta används av ryttare till häst. Med 
hänsyn till säkerhet, hälsa och miljö påtalas vikten av att följa 
de riktlinjer som finns avseende avstånd mellan hästhållning 
och bostadsbebyggelse inklusive ridvägar. 

Planområdet B föreslås undantas från bebyggelse då betes- 
och ängsmarken används för sommarbete åt hästarna. Vidare 
påtalas säkerhetsrisken utmed Kyrkvägen om fler utfarter 
anläggs utmed gatan. 

Slutligen påtalas att en ökning av antalet elever på Myråssko-
lan kan komma att innebära en sämre elevhälsa på grund av 
minskad rörelseyta samt att trafiksituationen utanför skolan 
är under all kritik. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Se svaret till Brämhults 
Ryttarsällskap angående avstånd till byggnader och Kyrkvä-
gen.

Fler elever innebär att skolgårdsytan per elev minskas. Borås 
Stads bedömning är att ytorna även i fortsättningen kommer 
att vara tillräckliga. I samband med att Myråsskolan byggs 
ut så kommer trafiklösningarna runt den att förändras. Den 
exakta utformningen är inte klar, men kommer att redovisas i 
samband med detaljplanearbetet för Myråsskolan.  

S38 Boende på Granliden 11 (2)
Två synpunkter har inkommit från samma adress där 
de motsäger sig detaljplanen och främst område B. Här 
efterfrågas ett skyddsavstånd mellan 100-200 meter till 
ridklubben. Oro uttrycks även för risken för ökad trafik och 
buller till följd av byggtrafik och att det kan innebära stora 
säkerhetsrisker för ryttare och häst. Kyrkvägen påtalas även 
vara den enda väg för ryttare till häst att ta sig till skogen på. 
Brämhults ryttarsällskap utgör fritidsgård för många ungdo-
mar. Det efterfrågas att Borås Stad tar hänsyn till detta.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Se svaret till Brämhults 
Ryttarsällskap. 

S39 Boende på Måsgatan 12
Yttrandet är inskickat till både detaljplanen och planpro-
grammet för Östra Brämhult. Har förståelse för att de som 
blir kringbyggda inte är så glada för detaljplanen för Norra 
Brämhult. Jag blir glad när jag läser planprogrammet för 
Östra Brämhult. Eftersom det är så mycket ni tar hänsyn till 
innan ni fattar beslut om att bygga bostäder.

Kommentar
Se även svar i samrådsredogörelsen för planprogrammet 
för Östra Brämhult. Detaljplanen innebär en förändring 
av området, och det är en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen. För en växande stad som Borås behövs 
nya bostäder och befintliga områden behöver kompletteras 
med nya bostads- och upplåtelseformer. 
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S40 Boende på Ripgatan 5
Yttrandet är inskickat till både detaljplanen och planprogram-
met för Östra Brämhult. När man promenerar vägen från 
Främgärde-Sörbo-korset och förbi Skansen, och sedan 
fortsätter Kyrkvägen neråt ser man den otroligt fina vyn. 
Vyn blockeras om byggnader placeras på högersidan. Efter 
hästhagen när vägen upp till kyrkan passerats är det okej att 
bygga, efter stenmuren och ner till Dammgatan. Jag möter 
och ser ofta folk som går denna väg förbi Skansen.

Jag föreslår att man projekterar området bakom Kärra-
området, det var tidigare ängsmark. Där har Hus-Arvid 
dumpat stora stenar och fyllnadsmassor. Det är ingen trevlig 
syn. Bussen från Kärra är överkomlig. Kärra-området kan 
innehålla många olika hustyper och boenden. Buss finns på 
Kyrkvägen och Dammgatan. Mitt förslag är att man låter bli 
att bygga vid övre delen av Kyrkvägen, om ni tar en prome-
nad kan ni se hur illa det blir.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. I avvägningen mellan intres-
sen väger behovet av nya bostäder tyngre än än att behålla 
utsikten. En viss bearbetning har gjorts, vilket innebär en 
luftigare placering av husen som medger utblickar mellan 
husen mot skogshöjden i nordväst. Den vidsträckta vyn mot 
sydväst kommer dock inte att vara kvar.

Angående Kärraområdet, se svar i samrådsredogörelsen för 
planprogrammet för Östra Brämhult. 

S41 Boende på Sammetgatan 2
Yttrandet är inskickat till både detaljplanen och planprogram-
met för Östra Brämhult. Uttrycker oro för den kommande 
trafiksituationen. Påtalar att hastigheten utmed Dammgatan 
är allt för hög och utgör en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade 
trafikanter som ofta korsar gatan istället för att använda 
befintlig gångtunnel. Hastighetsdämpande åtgärder är 
önskvärt. 

Kommentar
Tekniska förvaltningen bedömer att Dammgatans utform-
ning stämmer väl med dess funktion som huvudgata i 
vägnätet. Avsikten är naturligtvis att oskyddade trafikanter 
ska använda sig av gångtunneln. För att förbättra situationen 
för gång- och cykeltrafikanter kommer Tekniska förvalt-
ningen att iordningställa en gångpassage över Dammgatan 
nordväst om Kärrarondellen. Se även svar i planprogrammet.

S42 Boende på Ringen 2
Yttrandet är inskickat till både detaljplanen och planprogram-
met. Är mån om att byggnation inte stänger vyer och utsikter 
som finns för allmänheten och är lättillgängliga. Undrar över 
bebyggelse inte ansluts till den som finns som är 1,5 plans 

höjd med lador som är ovanligt låga. Utsikten vid område C 
är en av de bättre i Borås och påtalar att man bör vara noga 
så att denna utsikt inte försvinner. Volymstudierna visar inte 
utsikten bakom planerad bebyggelse. Även skuggningsmodel-
ler saknar horisontbakgrund. Påtalar att det i område A 
tidigare har funnits rikligt med blåsippor och undrar om 
kommunen har inventerat dessa samt om de ska tas bort eller 
sparas.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. I avvägningen mellan intressen 
så väger behovet av nya bostäder tyngre än än att behålla 
utsikten. En viss bearbetning har gjorts, vilket innebär en 
luftigare placering av husen som medger utblickar mellan 
husen mot skogshöjden i nordväst. Den vidsträckta vyn mot 
sydväst kommer dock inte att vara kvar.

En naturinventering har gjorts i område A, och inga fridlysta 
arter eller på annat sätt skyddade arter påträffades i invente-
ringen.

S43 Boende på Damastgatan 86
Önskar att området bevaras enligt gällande byggplan från 
60-talet. Påtalar att en byggnation på befintliga grodstråk och 
område för fåglar avsevärt skulle inverka på den naturmiljö 
som finns där idag. Uttrycker oro för en betydande habi-
tatförstöring och habitatförlust för groddjuren till följd av 
planerad bebyggelse. Önskar att en inventering av groddjur 
görs inom arbetet med detaljplanen och att nya och befintliga 
vägar analyseras ur ett groddjursperspektiv så att de inte 
utgör barriärer. Vidare påtalas att små hackspettar lever i 
området och att de riskerar att dö ut inom området då deras 
spridningsvägar bryts. Till följd av påverkan på naturvärdena 
påpekas att de av Borås uppsatta miljömålen inte uppfylls. 
Det önskas att en fördjupad utredning om artförekomst av 
sällsynta arter genomförs och att fladdermössens närvaro 
utreds innan detaljplanen går vidare. Oro uttrycks för att den 
biologiska mångfalden kommer att utarmas och dö till följd 
av de träd som kommer att avverkas i område 2. 

Kommentar
Frågan berör övergripande naturfrågor. Se svar i samrådsre-
dogörelsen till planprogrammet för Östra Brämhult. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Agnes Sandstedt 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningar

E

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gång Gångväg som förbinder Kyrkvägen med Kamgarnsgatan ska finnas.,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

träd Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större än 30 cm,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

mur Stenmur ska bevaras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

000 Största byggnadsarea för huvudbyggnad inom egenskapsområdet i

kvm. Utöver detta får komplementsbyggnad om maximalt 10 kvm

byggas per huvudbyggnad.

e

2

000 Största byggnadsarea inom egenskapsområdet i m²

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnad, exempelvis carport, miljörum, förråd

eller transformatorstation får placeras

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

+0.0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

1

Ny bebyggelse ska utformas med träfasad. Tak ska vara i tegelrött,

grått eller svart, alternativt sedum eller solceller.

f

2

Endast radhus

f

3

Endast friliggande villa. Avstånd mellan huvudbyggnader minst 4

meter.

f

4

Säskild omsorg ska ägnas åt utformningen av byggnadens exteriör

med särskild hänsyn till de kvaliteter som redovisas i

planbeskrivningens avsnitt "Sammanfattning av gestaltningsprinciper

för område A", sidan 7.

f

5

Särskild omsorg ska ägnas utformningen av byggnadens exteriör

med särskild hänsyn till de kvaliteter som redovisas i

"Sammanfattning gestaltningsprinciper för område B och C" samt

"Sammanfattning gestaltningsprinciper utemiljö område B och C" på

sidan 12.

00

Takvinkeln exakt angiven i grader

Markens anordnande och vegetation

n Stenmur ska bevaras.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar utfart från inte anordnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Kommunen är huvudman för allmän plats

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för lov som innebär markarbete innebär får inte ges förrän markens lämplighet

avseende föroreningar, på aktuell plats för lov har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för

angiven markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g

1

Marken ska vara tillgänglig för ny gemensamhetsanläggning för väg,

grönytor och parkering.

g

2

Markreservat för befintlig gemensamhetsanläggning

Planavgift

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov för de delar av planområdet som inte

omfattas av plankostnadsavtal,  4 kap.  §

Upplysningar

Inför eventuell bergschakt ska en riskanalys avseende sprängningsarbetenas påverkan på

kringliggande byggnader upprättas.

Slänt vid Hampgatans vändplats bör åtgärdas enligt förslag i PM Översiktlig geoteknisk utredning

sida 16-17
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningar

E

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gång Gångväg som förbinder Kyrkvägen med Kamgarnsgatan ska finnas.,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

träd Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större än 30 cm,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

mur Stenmur ska bevaras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

000 Största byggnadsarea för huvudbyggnad inom egenskapsområdet i

kvm. Utöver detta får komplementsbyggnad om maximalt 10 kvm

byggas per huvudbyggnad.

e

2

000 Största byggnadsarea inom egenskapsområdet i m²

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnad, exempelvis carport, miljörum, förråd

eller transformatorstation får placeras

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

+0.0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

1

Ny bebyggelse ska utformas med träfasad. Tak ska vara i tegelrött,

grått eller svart, alternativt sedum eller solceller.

f

2

Endast radhus

f

3

Endast friliggande villa. Avstånd mellan huvudbyggnader minst 4

meter.

f

4

Säskild omsorg ska ägnas åt utformningen av byggnadens exteriör

med särskild hänsyn till de kvaliteter som redovisas i

planbeskrivningens avsnitt "Sammanfattning av gestaltningsprinciper

för område A", sidan 7.

f

5

Särskild omsorg ska ägnas utformningen av byggnadens exteriör

med särskild hänsyn till de kvaliteter som redovisas i

"Sammanfattning gestaltningsprinciper för område B och C" samt

"Sammanfattning gestaltningsprinciper utemiljö område B och C" på

sidan 12.

00

Takvinkeln exakt angiven i grader

Markens anordnande och vegetation

n Stenmur ska bevaras.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar utfart från inte anordnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Kommunen är huvudman för allmän plats

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för lov som innebär markarbete innebär får inte ges förrän markens lämplighet

avseende föroreningar, på aktuell plats för lov har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för

angiven markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g

1

Marken ska vara tillgänglig för ny gemensamhetsanläggning för väg,

grönytor och parkering.

g

2

Markreservat för befintlig gemensamhetsanläggning

Planavgift

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov för de delar av planområdet som inte

omfattas av plankostnadsavtal,  4 kap.  §

Upplysningar

Inför eventuell bergschakt ska en riskanalys avseende sprängningsarbetenas påverkan på

kringliggande byggnader upprättas.

Slänt vid Hampgatans vändplats bör åtgärdas enligt förslag i PM Översiktlig geoteknisk utredning

sida 16-17
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GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2019-000233 
BN2017-1765  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra Brämhult, 
Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 13 september –11 oktober.  
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten 
för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder 
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.  
 
Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i 
Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola. 
 
Området omfattas av byggnadsplan P384, respektive 385, båda från 1966. Planerna anger allmän plats/ park och väg 
respektive allmän plats park/plantering/ väg, allmänt ändamål samt friliggande bostäder. Del av fastigheterna 11:1 och 
2:31 undantogs av Länsstyrelsen vid antagandet. 
 
Översiktsplanen anger de redan bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- och tätortsbebyggelse. Det innebär att 
kommunen är positiv till nya bostäder med inslag av annan användning. Komplettering med bostäder och blandad 
användning rekommenderas i lägen som stärker lokal handel och service. Inom planområdet finns inga riksintressen eller i 
översiktsplanen särskilt utpekade natur eller kulturvärden. Planförslaget bedöms därför vara i linje med översiktsplanen.  
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, 
som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till 
dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samråds- och granskningsmöte 
Vi kommer att ha ett samråds- och granskningsmöte för både detaljplanen och planprogrammet för Östra Brämhult på 
plats i Myråsskolan, onsdagen den 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam presentation, 
därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens representanter för olika 
frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1765), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/ 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  Det går även att skicka synpunkter med 
post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09 
  

mailto:agnes.sandstedt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Anta detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen. 

 

 

 

 

Datum 

2019-10-08 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-10-12 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-10-16 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00101 214 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Arneborg 
 

Datum 

2019-10-01 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-28 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00101 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.            

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och 

detaljplanen behöver därför antas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock inte 

mot gällande översiktsplan.  

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 

Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas 

väster om Badstrandsvägen.  

Detaljplanen föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 

kollektivtrafikstråk, vilket innebär att den redan utbyggda infrastrukturen kan 

användas. Förtätning och samutnyttjande av resurser bidra till ett mer 

resurseffektivt och hållbart samhälle.           

Beslutsunderlag 

1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om detaljplan Räveskalla 1:36, 

Badstrandsvägen, 2019-09-15 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelman 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 

7-9 Kronmyntet 1-4 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

 

 

 

 

Datum 

2019-10-08 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-10-12 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-10-16 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00426 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-10-04 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-28 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00426 3.1.1.1 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 
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Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, 

upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, justering av vissa marknivåer samt 

ändra placeringen av vändplanen för att möjliggöra bostadsbyggnation på 

tomten.  

Lokalgatan inom området ändras till kvartersmark. Innebörden av detta 

behöver belysas tidigare i beskrivningen. Planbeskrivningen bör även 

kompletteras med ett kapitel om genomförande.  

Ett exploateringsavtal tecknades i samband med att detaljplan P1106 gjordes. 

Detta avtal behöver kompletteras med en överenskommelse kring de 

förändringar som nu föreslås. Denna överenskommelse behöver vara klar innan 

planen antas (i samband med granskningstillfället).                 
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Ändringen av detaljplanen berör hela planområdet. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 

Planområde
Planområdet är lokaliserat i stadsdelen Hulta utmed Tranda-
redsgatan. Planområdet uppmäter 0,6 hektar, och marken är 
privatägd. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan (P1106) för området är Detaljplan för del av 
Hulta Klippingen 3, 6 och 7 m.fl från 2008. Syftet med detaljpla-
nen var att ge möjlighet att bygga bostäder, parhus, kedjehus/
radhus och friliggande gruppbyggda villor. Gällande detalj-
plan tillåter bostäder och industri som kan samlokaliseras 
med bostäder. 

Kommunala beslut 
Vilken grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med 
begäran om planändring av fastigheterna Klippingen 7 m.fl. 
Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga 
bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9, 
vilket beviljades i maj 2018. I samband med det ansökte 2018-
05-22 exploatören om ändring i den gällande detaljplanen 
P1106, laga kraft 2008-05-06. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett 
delegationsbeslut 2018-10-15. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut 
§254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att meddela sökande om positivt 
planbesked. 

2. Ändrade 
planbestämmelser
Allmän platsmark LOKALGATA ändras till kvartersmark. 
Denna förändring medför att prickmarken på kvartersmarken 
utökas. På prickmarken får bullerskärm finnas. Bullerskärm 
tas bort. Planbestämmelsen m1 ändras med anledning av att 
riktlinjerna gällande trafikbuller har ändrats. Reglering av 

marknivåer plockas bort. Utfartsförbud mot Sörmarksgatan 
tas bort och läggs till mot Trandaredsgatan, vilket möjliggör 
angöring från Sörmarksgatan.

3. Gällande 
planbestämmelser
Ändringen ska läsas tillsammans med planbestämmelserna 
i P1106. Det innebär att följande planbestämmelser fortsatt 
gäller:

Allmän platsmark 
Trandaredsgatan benämns som HUVUDGATA. Det innebär 
att gatan förbinder lokalgator inom stadsdelarna Trandared 
och Hulta. Ytan i planområdets nordöstra del mot Sörmarken 
är kommunal mark som kommer att skötas som NATUR. 
Inom NATUR tillämpas bestämmelsen n1, och det betyder 
att den befintliga stenmuren ska bevaras.

Kvartersmark
Inom planområdet har en stor del av kvartersmarken 
tilldelats bestämmelsen B, bostäder. Det innebär att marken 
får användas för bostäder. I planområdets norra delar råder 
bestämmelsen E och J0 för kvartersmarken. Det betyder att 
tekniska anläggningar tillåts och att industri kan samlokalise-
ras med bostäder. 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
På kvartersmarken gäller följande egenskapsbestämmelser. 
e1 betecknar högsta antalet tomtplatser, exempelvis e14. Det 

Ändring av detaljplan
Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, Borås Stad, upprättad den 2019-09-23

Översiktskarta
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betyder att maximalt fyra tomtplatser tillåts. e2 anger största 
byggnadsarea i m² jämt fördelat på antalet tomtplatser, och e3 

innebär största byggnadsarea i m² per tomtplats. 

Begränsningar av markens bebyggande:  
Området på plankartan som är markerat med prickar får inte 
bebyggas. På den prickade marken får dock bullerskärmar 
finnas. Området på plankartan markerat med kors får endast 
bebyggas med komplementbyggnader. Bestämmelsen g 
innebär att marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggningar, exempelvis en parkeringsplats. Bestämmelsen 
u innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar.

Placering, utformning, utförande: 
Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras 
minst fyra meter från gatan och garage respektive sex meter. 
Byggnader får sammanbyggas i tomtgräns med grannes 
medgivande. Bestämmelsen p2 tillåter endast friliggande 
terränganpassade gruppbyggda villor. Högsta byggnadshöjd 
visas genom en romb och en siffra. 

Den högsta tillåtna byggnadshöjden för bostäder (B) är sex 
meter, och för tekniska anläggningar (E) fyra meter. Utöver 
angiven byggnadshöjd får mindre takkupor och frontespiser 
anordnas. 

Störningsskydd:  

m1 betecknar att den delen av planområdet är bullerutsatt. 
Det kräver att byggnaderna placeras och utformas på ett 
sådant sätt att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. 
Exempel på detta finns i trafikbullerutredningen (Sjökvist 
Teknik, 2019-04-16). För bostäderna där de aktuella riktvär-
dena överskrids krävs det att de får tillgång till en skyddad 
uteplats. Dessutom krävs det att bostäderna utformas på ett 
sådant att hälften av bostadsrummen är vända mot en ljud-
dämpad sida. På den ljuddämpade sidan ska bullernivåerna 
underskridas.   

För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna 
riktvärden gäller det att varje bostad ska ha tillgång till en 
skyddad uteplats och att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en ljuddämpad sida.
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PLANKARTA

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV PLANKARTA P1106

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-08-29

Upprättad 2019-08-29

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

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

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Kvartersmark

100 m40100 20 30 50

Detaljplan för del av Hulta

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2018-756

2019-09-23
Samråd
Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2019-09-23

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt

Anton Ehrendahl

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

DEL.
 Klippingen 7 m.fl.

HUVUDGATA

LOKALGATA

B Bostäder

Tekniska anlägningarE

Industri som kan samlokaliseras med bostäderJ0

NATUR

Huvudgata
Lokalgata
Natur

Utformning av allmänna platser
n1 Stenmur ska bevaras

Högsta antalet tomtplatsere1 0

Största byggnadsarea i m2 jämt fördelat på antalet tomtplatsere2 000

Största byggnadsarea i m2 per tomtplatse3 000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad/fastighetsindelning

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas. Bullerskärm får finnas.

Marken får endast bebyggas med uthus, garage eller carport

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningaru

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningg

Allmän platsmark ändras till kvartersmark. Prickmark på
kvartersmark utökas.

ÄNDRINGAR/TILLÄGG

Bullerskärm tas bort.

Utfartsförbud tas bort.

Lokalgata tas bort.

Utfartsförbud läggs till.

Föreskriven höjd över nollplanet tas bort.

Planbestämmelsen om prickmark ändras.

Planbestämmelsen om bullerskärm tas bort.

Markens anordnande
Föreskriven höjd över nollplanet+000.0

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven byggnadshöjd
får mindre takkupor och frontespiser anordnas.

0,0

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter och garage ska
placeras minst 6 meter från gata. Byggnader kan
sammanbyggas i tomtgräns med grannes medgivande.

p1

Endast friliggande terränganpassade gruppbyggda villor (se
planbeskr.) Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från
gata. Byggnad kan placeras närmare än 4.0 meter mot
fastighetsgräns med grannes medgivande. Garage ska
placeras minst 6 meter från gata.

p2

Störningsskydd
Bullerskärm ska uppföras till minst angiven höjd i meter.
Utmed Trandaredsgatan ska skärmens grundläggning
godkännas av kommunen.

Principen för avsteg från riktvärden för buller får tillämpas på
ovanvåning om 60 dB(A) ek ljudnivå inte överskrids på
bullerutsatt sida och en ljuddämpad sida skapas under 50
dB(A) ekv. Vid tillämpning av avsteg måste lägenheterna
planeras så att minst hälften av boningsrummen placeras mot
ljuddämpad sida.

m1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och
utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. För
de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden
gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en ljuddämpad sida.

m1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
Genomförandetid

Planavgift debiteras inte vid bygglov

Fastighetsplan upphävs för kvarteret Klippingen, daterad 1965-08-19

Marklov krävs för all schaktning och fyllning

Planbestämmelsen m1 ändras.

Förslag till ändringar av plankarta
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4. Störningar
Buller
En trafikbullerutredning har tagits fram (Sjökvist Teknik, 
2019-04-16). Trafikbullerutredningen omfattar dygnse-
kvivalent och maximal ljudnivå med och utan föreslaget 
bullerplank. Ljudnivåerna redovisas två meter ovan mark och 
vid fasader. Trafikbullerutredningen använder Trafikverkets 
riktlinjer om att bedömningen av bullernivåerna ska ske för 
prognostiserad trafiksituation år 2040. Beräkningarna är 
utförda utifrån Nordisk beräkningsmodell.

Den gällande detaljplanen använder de allmänna råd som 
gällde vid framtagandet för över 10 år sedan. År 2015 
ändrade Sveriges regering kraven på trafikbuller genom en ny 
förordning. De nya reglerna tillåter mer ljud vid fasad, men 
mindre ljud vid uteplatser jämfört med tidigare riktlinjer. 
Därför föreslår utredningen att detaljplanens krav på buller-
plank ändras. 

Planområdet är lokaliserat utmed Trandaredsgatan och 
Sörmarksgatan. Utmed Trandaredsgatan bedöms år 2040 
ca 8 400 fordon passera per dygn. Sörmarksgatan trafikeras 
år 2040 med ca 3 000 fordon per dygn. Dygnsekvivalent 
ljudnivå från Trandaredsgatan är utmed vissa fasader över 
60 dBA. När dygnsekvivalent ljudnivå är över 60 dBA måste 
särskild hänsyn till buller tas vid en bostads utformning. 
Kravet är då att minst hälften av alla rum är vända mot 
den sida där ljudnivån är betydligt lägre. Bostaden närmast 
Sörmarksgatan saknar realistiska möjligheter att leva upp till 
kravet, eftersom ljudnivån utmed alla fasader är för hög. Vid 
en bostads uteplats får den dygnsekvivalenta ljudnivån högst 
vara 50 dBA. För de tre bostäderna närmast Sörmarksgatan 
finns ingen sådan plats utmed någon fasad.

Med anledning av ovan föreslår utredningen ett bullerplank 
utmed Sörmarksgatan, och utmed en del av tomtgränsen i 
sydost. Med ett 2,5 meter högt bullerplank med föreslagen 
placering blir ljudnivån tillräckligt låg för den sydöstra 
fasaden med den bullerutsatta bostaden och för de tre 
uteplatserna. Detta säkerställs genom planbestämmelsen m1. 

5. Konsekvenser
Undersökning av betydande  
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att genom-
förandet av ändringen av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Därmed behöver en miljökonsekvensunder-
sökning inte upprättas.

6. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker hösten 2019 och planen beräknas antas under 
vintern 2019. 

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

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

Plankonsult har varit Karin Dalin, Ramböll. Handläggare 
från Borås Stad har varit Anton Ehrendahl.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-1674 
BN2018-756  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, 
Borås Stad.   
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 4 oktober – 25 oktober. 

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att överföra delat av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår  
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”,  
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna  
innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss  
så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-756), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 94 48, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-02.  
  
 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-08-29

Upprättad 2019-08-29

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe
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utformning är tillåten.
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DEL.

 Klippingen 7 m.fl.

HUVUDGATA

LOKALGATA

B

Bostäder

Tekniska anlägningar

E

Industri som kan samlokaliseras med bostäder

J
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NATUR

Huvudgata

Lokalgata

Natur

Utformning av allmänna platser

n

1

Stenmur ska bevaras

Högsta antalet tomtplatsere

1

 0
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 jämt fördelat på antalet tomtplatsere

2

 000

Största byggnadsarea i m
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 per tomtplatse
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas. Bullerskärm får finnas.

Marken får endast bebyggas med uthus, garage eller carport

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

u

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
g

Allmän platsmark ändras till kvartersmark. Prickmark på

kvartersmark utökas.

ÄNDRINGAR/TILLÄGG

Bullerskärm tas bort.

Utfartsförbud tas bort.

Lokalgata tas bort.

Utfartsförbud läggs till.

Föreskriven höjd över nollplanet tas bort.

Planbestämmelsen om prickmark ändras.

Planbestämmelsen om bullerskärm tas bort.

Markens anordnande

Föreskriven höjd över nollplanet+000.0

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven byggnadshöjd

får mindre takkupor och frontespiser anordnas.

0,0

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter och garage ska

placeras minst 6 meter från gata. Byggnader kan

sammanbyggas i tomtgräns med grannes medgivande.

p

1

Endast friliggande terränganpassade gruppbyggda villor (se

planbeskr.) Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från

gata. Byggnad kan placeras närmare än 4.0 meter mot

fastighetsgräns med grannes medgivande. Garage ska

placeras minst 6 meter från gata.

p

2

Störningsskydd

Bullerskärm ska uppföras till minst angiven höjd i meter.

Utmed Trandaredsgatan ska skärmens grundläggning

godkännas av kommunen.

Principen för avsteg från riktvärden för buller får tillämpas på

ovanvåning om 60 dB(A) ek ljudnivå inte överskrids på

bullerutsatt sida och en ljuddämpad sida skapas under 50

dB(A) ekv. Vid tillämpning av avsteg måste lägenheterna

planeras så att minst hälften av boningsrummen placeras mot

ljuddämpad sida.

m

1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och

utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. För

de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden

gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats

och att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot

en ljuddämpad sida.

m

1
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INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Genomförandetid

Planavgift debiteras inte vid bygglov

Fastighetsplan upphävs för kvarteret Klippingen, daterad 1965-08-19

Marklov krävs för all schaktning och fyllning

Planbestämmelsen m
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 ändras.
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Datum 

2019-10-28 
Instans 
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Dnr KS 2019-00626 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Armbåga 3. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ansökan om planbesked avslås.        

Ärendet i sin helhet 

En ansökan om planbesked om att anlägga ny restaurang på fastigheten 

Armbåga 3 i Knalleland inkom i juni 2019.  

Översiktsplanens riktlinjer för området är blandstad, vilket 

restaurangverksamheter ingår i och ansökan är därmed förenlig med ÖP.  

Däremot pågår planering i Knalleland som tar ett brett tag kring struktur och 

utveckling av området som helhet. I dagsläget går det inte avgöra ifall ansökan 

om planbesked går i linje med kommande struktur. Det finns flera aspekter i 

området som behöver utredas och lösas i ett större perspektiv, innan nya 

verksamheter börjar planläggas. Till exempel infrastruktur kring vägar, då en 

restaurang med drive in är trafikalstrande och kan vara olämplig på sikt. Detta 

är något den framtidsbild som tas fram tillsammans med verksamheter och 

fastigheter i området kommer att visa.  

Kommunstyrelsen anser att pågående strategisk planering av Knalleland har 

högre prioritet och avslår därför ansökan om planbesked.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Armbåga 3. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 







Lars
Textruta
TYPRITNING

Lars
Linje  

Lars
Linje  
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Colonel Sanders is coming to town 

KFC PROPERTY  
 



KFC  
PROPERTY 

KFC:s berömda kyckling har 
tillagats likadant ända 
sedan 1939. Det finns en 
stolt tradition i tillagningen 
och det hemliga receptet. 

På KFC finns ingen 
processad kyckling, utan 
det är hela kycklingbitar 
och filéer som serveras.  

NSP är den enda 
franchisetagaren till KFC i 
Sverige. 

Planen är att växa kraftigt 
framöver med cirka 5-8 nya 
restauranger per år. 
Potentialen för KFC i Sverige 
är över 100 restauranger. 

KFC SVERIGE NSP 

KFC - ett av världens snabbast växande varumärken NSP - ett av Sveriges största restaurangföretag 

RESTAURANGER 
KFC restauranger  
världen över 

20 000 
NYÖPPNINGAR 
Per år globalt 

1 000 
NYA KFC 
Per år i Sverige 

5-8 
RESTAURANGER 
NSP har totalt  
70 resturanger 

70 
ANSTÄLLDA 
Varav merparten 
är ungdomar 

3 000 
MSEK  
Omsättning 2017 

1 000 

”NSP är väl positionerade  

för att framgångsrikt  
expandera KFC i Sverige 

- Johan Persson, VD NSP 

Maten håller hög kvalité -
vilket märks på den 
fantastiskt goda smaken. 

På en KFC-restaurang -
arbetar cirka 60-100 
personer -beroende på 
förväntad försäljningsvolym, 
och den stora merparten av 
dessa är ungdomar. 

NSP är även en 
franchisetagare till Burger 
King med ett sextiotal 
restauranger i Sverige och 
Danmark, samt till TGI 
Fridays i Danmark. 

NSP har cirka 3000 anställda 
och har sitt huvudkontor i 
Bromma. 



LJUS FRAMTID FÖR  
KFC SVERIGE 

” Vi ska öppna över 100 KFC- 
restauranger i Sverige 

- Martin Jallinder, Affärsutvecklingschef NSP 

STOR  
POTENTIAL 

RÄTT 
I TIDEN 

KVALITATIV  
MAT 

• Potentialen för KFC i Sverige är stor, det får  
plats över 100 restauranger 

• Första kedjekonceptet som är -specialister  
på kyckling 

• NSP:s ambition är att växa med ca 5-8 nya  
KFC-restauranger varje år framöver 

 

• Kycklingkonsumtionen har mer än  
tredubblats sedan 90-talet 

• Idag är kyckling och ris den populäraste  
rätten i svenska hushåll efter spaghetti  
och köttfärssås 

• Svenskar efterfrågar kyckling som är mer  
hälsosamt och miljövänligare än rött kött 

 

• Utbildade kockar tillagar kycklingen  
från grunden 

• Ingen processad kyckling – kycklingen  
marineras, handpaneras och tillagas på  
plats i restaurangen 



VÄRLDSBERÖMD  
MAT 
Våra utbildade kockar marinerar, handpanerar och tillagar 
kycklingen på plats i restaurangen. 
 
Vi är enormt stolta över det fina hantverk som -ligger bakom vår 
goda kyckling. 
 
Original Recipe är oförändrat sedan Colonel -Sanders först 
tillagade det 1939 – fortfarande samma hemliga recept med 11 
kryddor och örter. 
 
Det är ungefär lika mycket kalorier i en meny hos KFC som hos 
andra aktörer (ca 500 kcal exkl dryck och tillbehör)– men med 
bättre -näringsinnehåll då huvudprodukten är -kyckling. 
 

” A real meal is a  
meal made the hard way 

- Colonel Sanders, Founder KFC 



DELA EN BUCKET  
PÅ KFC 
En Bucket är perfekt att dela med dina vänner eller din familj. 
KFC har även ett brett utbud av burgers, wraps och sallader. 
 
KFC-konceptet har på senare år uppdaterats och är nu anpassat 
till den europeiska marknaden. Den långsiktiga målsättningen är 
att 25% av menyn ska vara lokalanpassad mot den svenska 
marknaden. 
 

Visste du att KFC har 
serverat sin fantastiska 
kyckling i Buckets ända 
sedan 1957? Det var ett 
nytt sätt att servera mat 
som man enkelt kunde 
dela med familj och 
vänner – en genialisk idé 
som är lika uppskattad än 
idag! 
 

”All kyckling marineras, handpaneras och 
tillagas på plats i restaurangen. Det är det som 
gör vår kyckling så fantastiskt god 

– Jesper Hollstrand, Marknadschef NSP 

MAT ATT DELA 
En Bucket räcker till 

allt från 2 till 6 
personer beroende på 

vilken storlek man 
väljer 

RIKTIG KYCKLING 

Man ser tydligt på 
våra produkter att det 
är riktig kyckling som 
är tillagad på plats i 

restaurangen 

MAT ATT DELA 

En Bucket räcker till 
allt från 2 till 6 

personer beroende på 
vilken storlek man 

väljer 



KFC ÄR ETT OMTYCKT  
VARUMÄRKE 
KFC har en stor och trogen fanbase 
 
Redan innan vi öppnade vår första restaurang var kännedomen 
98% hos vår målgrupp 
 
Kraftig tillväxt av fans på både Facebook och Instagram 
 
@KFCSverige på både Facebook och Instagram 
 

ORGANIC REACH 
Öppning Göteborg  
13 juni 2017 

413,766 
ORGANIC REACH COMPARED  
TO FAN BASE 
Öppning Västerås 13 juli 2017 

1000% 
OVER 



Visste du att intresset är 
så stort för våra nya KFC-
restauranger att folk 
campar utanför restau-
rangerna i flera dagar 
innan öppningen? Så stort 
är suget efter vår  
fantastiska kyckling! 

FRAMGÅNGSRIKA  
ÖPPNINGAR 
Våra nyöppningar har varit fantastiska succéer – vi har 
slagit europa-rekord i antal gäster ett flertal gånger. 
 
Vi har många nöjda och förväntansfulla kunder i alla 
delar av landet. 
 
En stark affärsmodell möjliggör en kraftig expansion. 
 

5-8 
NYA RESTAURANGER  
PER ÅR 

60-100 
NYA JOBB PER  
NY RESTAURANG 

7000 
GÄSTER PÅ ÖPPNINGSDAGEN  
I GÖTEBORG 



MODERNA 
LOKALER 
KFC (NSP) äger kompletta ritnings- och förfrågningsunderlag till 
våra -standardbyggnader, vilket förenklar byggprocessen. 
 
Samarbeten med professionella entreprenörer och leverantörer 
säkerställer hög byggkvalité. 
 
KFC (NSP) kan projektleda hela byggprocessen vid behov. 
 
Det tar cirka 6 månader att bygga en KFC--restaurang. 
 

” Vi äger kompletta handlingar till vår 
standardbyggnad, och vi kan även sköta  
hela byggnationen. Våra KFC-restauranger är 
byggda av hög kvalité med långsiktighet i fokus 

- Ulf-Peter Freidestam, Byggchef NSP 



KFC SÖKER 
FÖLJANDE LÄGEN 

” Vi är en långsiktig och  
attraktiv partner till fastighetsägare  
och investerare 

– Martin Jallinder, Affärsutvecklingschef NSP 

KFC DRIVE THRU 

• Trafiknära lägen i anslutning till 
städer med fler än 50000 invånare 

• Trafik på väg över 20000 bilar per 
dygn 

• Byggnadsarea: 429 kvm 

• 2000 - 3000 kvm för att få plats 
med standardbyggnad och egna 
parkeringar 

• Cirka 1000 kvm för restaurang 
med delad parkeringsyta 

 

• Starka citylägen i Stockholm och 
Göteborg 

• Bra lägen i välbesökta köpcentrum – 
viktigt med egen ingång 

• Minst 8m bred lokal, gärna mer 

• Yta: 250-400 kvm (större kan vara 
möjligt i Stockholm)  

• Food Court kan vara aktuellt, 
ytbehov cirka 150 kvm exkl 
personalytor 

• KFC (NSP) är en långsiktig och stabil 
hyresgäst 

• En investering i KFC ger 
fastighetsägaren en god och hållbar 
avkastning, samt ett av världens 
starkaste varumärken som dragkraft till 
området 

• Kontakta oss om ni har en passande yta 
eller lokal, så tar vi tillsammans fram ett 
projekt för att etablera en KFC 

• KFC (NSP) har intern kompetens att ta 
fram ritningar, tekniska beskrivningar 
och övriga handlingar som behövs till 
projektet 

• KFC (NSP) kan även sköta projekt-
ledning och byggnation av den nya 
restaurangen 

KFC IN LINE BYGGPROJEKTET  
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Samrådsyttrande för Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 

2, 3 och del av Viared 51, Söder om Viaredsmotet, 

Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslås besluta:  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.   
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Samrådsyttrande för Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 

2, 3 och del av Viared 51, Söder om Viaredsmotet, 

Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Planområdet ligger sydväst om Viaredsmotet där väg 40 (R40) och väg 27 (R27) 

möts strax väster om Borås tätort. Planområdets storlek är knappt 9 hektar och 

består av tre privatägda fastigheter och övrig mark ägs av kommunen.  

Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att 

förbättra trafikmiljön internt i området. Detaljplanen gör det möjligt att utöka 

och optimera ytor för befintliga verksamheter, samt att göra naturmark av de 

ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. 

Detaljplanen medför ingen ny användning av marken, men kvartersmarken för 

industri, verksamheter med mera utökas med ca 21 400 m2 och medför ca 1300 

m2 utökad byggrätt i byggnadsarea (BYA). 

Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom de inte stämmer 

överens med aktuell användning.  

Planförslaget tydliggör huvudmannaskap för vägar, förbättrar trafikmiljön, 

kopplar samman cykelvägar och gör att aktuell markanvändning stämmer 

överens med detaljplanen. Kommunstyrelsen tillstyrker därför förslaget.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av 

Viared 51, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 



Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och 

del av Viared 5:1 (Söder om Viaredsmotet)

BN 2018-053

Plan-
beskrivning

Samråd



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på 
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. 
Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera 
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamhe‑
ter, samt att göra naturmark av de ytor som blivit över efter 
att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte 
är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med 
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen 
av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av 
verksamhetsområdet Viared.

Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som 
tidigare var infart från Viaredsmotet till hela Viared, inte 
längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de fastig‑
hetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina 
fastigheter i området tillsammans får bestämma hur den ska 
se ut och sköta om den, i en så kallad gemensamhetsanlägg‑
ning. 

Detaljplanen medför ingen ny användning av marken, men 
kvartersmarken för industri, verksamheter med mera utökas 
med ca 21 400 m2. Detaljplanen medför ca 1300 m2 utökad 
byggrätt i byggnadsarea (BYA) genom tre nya platser som får 
bebyggas. 

Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom 
de inte stämmer överens med aktuell användning. Området 
där planen upphävs fungerar som vägområde för riksväg 27 
och omfattas till viss del av vägplan.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på 
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. 
Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera 
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksam‑
heter, samt att göra parkmark av de ytor som blivit över efter 
att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte 
är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med 
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen 
av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av 
verksamhetsområdet Viared.

Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som 
tidigare var infart från Viaredsmotet till hela Viared, inte 
längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de fastig‑
hetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina 
fastigheter i området tillsammans får bestämma hur den ska 
se ut och sköta om den, i en så kallad gemensamhetsanlägg‑
ning. 

Planområde
Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 
(R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. 
Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området 
består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs 
av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett 
företag med servicebutik och tankstation. 

Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten 
Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvä‑
gen respektive Företagsvägen. 

Delar av den kommunägda marken som idag är planlagd 
som park och gata blir genom detaljplanen kvartersmark för 
industri och är tänkt att säljas och kan antingen utgöra nya 
egna fastigheter eller bli en del av intilliggande befintliga 
fastigheter.

Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom 
de inte stämmer överens med aktuell användning. Området 
där planen upphävs fungerar som vägområde för riksväg 27 
och omfattas till viss del av vägplan.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser 
P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande 
stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella 
området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive 
natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området. 
Syftet med områdesbestämmelserna var bland annat att 
reservera mark för kommande utbyggnad av riksväg 27 samt 
att reglera användning, utnyttjande och bygglovsplikt inom 
bestämmelseområdet.

För riksväg 27 gäller vägarbetsplan P1183 från 2013 som är 
framtagen av Trafikverket. Syftet med planen var att göra det 
möjligt att bygga en ny väg för genomfartstrafik på väg 27 
mellan västra och sydöstra Sverige och genom vald sträcka 
avlasta trafiklederna genom centrala Borås.

Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad, upprättad den 9 maj 2019. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Vägstruktur enligt gällande planer för området. Angöring till verksamhetsområdet 
var från början tänkt att samordnas i en gemensam in- och utfart från väster.Fastigheter och arrenderad mark inom planområdet.
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Området och dess vägstruktur som det såg ut 2010.

Området som det ser ut idag (ortofoto från 2018). Riksväg 27 var färdig och invigdes i september 2015. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000
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Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 §602 Samhällsbyggnads‑
nämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en 
detaljplan för området söder om Viaredsmotet, fastigheterna 
Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1. Huvudsyftet är 
reglering av huvudmannaskapet. Begäran grundar sig på att 
infarterna till fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 och Viared 
8:14 ändrades i samband med vägplan och byggnation av 
riksväg 27. I samband med planläggning kommer även 
möjligheter till bland annat nya byggrätter och pendelparke‑
ring kunna ses över.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §33 Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2019 
Granskning 3:a kvartalet 2019 
Antagande 4:e kvartalet 2019 
Laga kraft 4:e kvartalet 2019

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom planområdet finns idag en liten och tre stora verk‑
samhetsbyggnader. Utöver det finns även ett par mindre 
teknikbyggnader. Områdets utformning är storskalig och 
har ingen strikt struktur. Byggnaderna ligger väl skiljda från 
varandra och ytorna mellan husen består till större delen 
av parkeringsplatser och gator. Byggnaderna i området har 
verksamheter av olika karaktär: lager, kontor, verkstad och 
tvätt för lastbilar, en möbel- och inredningsbutik, gym, 
snabbmatsrestaurang och servicebutik och tankstation. 
Befintlig bebyggelse är tänkt att vara kvar.

Direkt sydöst om planområdet ligger en gård och väster om 
planområdet fortsätter verksamhetsområdet längs södra sidan 
av riksväg 40 med i huvudsak storskaliga verksamheter av 
olika slag.

Ny bebyggelse
Detaljplanen medför totalt ca 1300 m2 utökad byggrätt i 
byggnadsarea (BYA) genom tre nya platser med byggrätter i 
området. Byggrätten för fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 
samt arrenderad mark på Viared 5:1 är i princip samma som 
tidigare, med några justeringar i gränserna åt norr och söder 
vilket tillsammans med den tillåtna exploateringsgraden 
medför en minskad byggrätt på drygt 700 m2. Byggrätten 
är flexibel och baseras på egenskapsområde. De ytor av 
kvartersmark som tillkommer är inte av sådan omfattning att 
någon ny stor verksamhet får plats. Ny bebyggelse kommer 
sannolikt istället vara tillskott till befintliga verksamheter, 
antingen i form av utbyggnader eller mindre separata byggna‑
der, alternativt någon ny liten verksamhet utan behov av stora 
byggnader. Ny bebyggelse ska utformas så att den passar in i 
övrig struktur i verksamhetsområdet, både avseende storlek, 
höjd och färgsättning. Läs mer om vad som gäller under 
rubriken 9. Planbestämmelser.

Ljus- och skuggförhållanden
Detaljplanen medför inga stora förändringar i ljus- och 
skuggförhållanden i området i förhållande till dagsläget. 

Stadsbild och gestaltning
Planområdet är en del av ett större verksamhetsområde och 
gestaltningen och utformningen i området är överlag stor‑
skalig. Det finns bland annat många lagerverksamheter vilket 
innebär stora enformiga byggnadskroppar. Inom planområ‑
det är skalan skiftande med olika typer av verksamheter och 
olika typer av byggnadskroppar. 

En utgångspunkt som funnits med sedan verksamhetsom‑
rådet började byggas är att det ska finnas en viss enhetlighet 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Ortofoto (2018) samt gatuvy över en del av Viared. De gröna remsorna med träd, buskar och vegetation mellan gator och kvartersmark syns tydligt.
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och en genomtänkt gestaltning. Ett viktigt element i hela 
Viared är till exempel de gröna remsorna med träd, buskar 
och gräs, som finns mellan alla gator och verksamheternas 
egna fastigheter. Denna struktur är tänkt att bevaras utmed 
Företagsgatan, men marken planläggs som gata istället för 
park. Inom gatumark är det möjligt att plantera träd och 
annan vegetation.

Aktuellt planområde kan på grund av dess läge precis vid ett 
trafikmot ses som en av entréerna in till Viareds verksam‑
hetsområde. Området har dessutom en tydlig servicefunktion 
i och med de verksamheter som finns i området. Verksamhe‑
terna som tillåts är alla sådana som i stor utsträckning gynnas 
av skyltläget ut mot riksväg 40 och riksväg 27. Det är dock 
viktigt att skyltning sker på ett samlat, enhetligt och tydligt 
sätt.

Historik och kulturmiljöer
Verksamhetsområdet Viared började anläggas i mitten 
av 1970-talet. Just denna del började byggas ut genom att 
Vindbron 1 styckades av 1998. Vindbron 2 och 3 tillkom 
2004 respektive 2006. 

Tidigare var det åkermark, gårdar och bostäder på platsen. 
Gamla Segloravägen gick tidigare rakt igenom området. 

Inom planområdet finns inga värdefulla byggnader eller 
andra kulturvärden.

Bostäder
Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder och detalj‑
planen möjliggör inte heller några bostäder. Direkt sydöst 
om planområdet finns en bostadsgård och på andra sidan av 
riksväg 27, ca 150 meter åt öster, finns tre villatomter. Ca 150 
åt sydväst utmed Viaredsvägen finns flera bostäder i form av 
villatomter.

Området 1977 - sett i förhållande till befintliga fastighetsgränser (svarta linjer).

Exempelskiss som visar området och schematiskt hur det skulle kunna utvecklas enligt detaljplanen.

luftledningar

gemensamhetsanläggning, 
angöring från fastigheter 
redovisas med gula pilar

exploateringsgrad 70%

skyddszon  
10 meter 
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Gångtrafik
I Viared samsas gångtrafik med cyklister på gemensamma 
gång- och cykelbanor. Än så länge sker en marginell andel av 
besöken i området till fots, men det förekommer att de som 
arbetar i Viared promenerar i området på sina raster. Borås 
Stad arbetar med att förbättra trafikmiljön i Viared genom 
att anlägga fler gång- och cykelbanor skiljda från övrig trafik. 
Som gående kan man ta sig till Viared från Lundaskog via en 
gångtunnel under riksväg 40 strax nordväst om planområdet 
eller via gång- och cykelbron över riksväg 27 direkt öster om 
planområdet.

Cykeltrafik och cykelparkering
Ett av detaljplanens syften är att skapa en ny koppling mellan 
befintliga och planerade cykelvägar öster och väster om 
planområdet. 

Den grusade cykelbanan som leder in i planområdet från 
nordväst var tidigare en gata för biltrafik som ledde mellan 
gamla Göteborgsvägen och Segloravägen. Cykelvägen är 
idag inte en del av Borås Stads övergripande cykelnät, utan 
har ersatts med en koppling uppför backen söderut för att 
sedan koppla ihop med ny cykelbana utmed Företagsgatan, 
kommande cykelbana utmed Viaredsvägen samt planerad 
sträckning genom planområdet och vidare över riksväg 27 
mot Pickesjöområdet.

Nya cykelbanor utmed Företagsgatan samt utmed Viareds‑
vägen åt väster planeras att byggas ut under 2019. Utbyggnad 
av resterande sträckning, från korsningen Företagsgatan/
Viaredsvägen till bron över riksväg 27, kommer att ske i en 
senare etapp och har i dagsläget inget beslutat datum för 
byggstart.

Flera av verksamheterna i området lockar idag i huvudsak 
bilburna besökare, men allteftersom cykelvägarna i Viared 
byggs ut och kopplas till Borås centrala delar ökar möjlighe‑
terna att ta sig till verksamheterna i området med cykel eller 
till fots. Vid eventuella framtida bygglov ska Borås Stads 
cykelparkeringsregler tillämpas.

Kollektivtrafik
Närmsta hållplatsområde ligger utmed Viaredsvägen, i 
planområdets sydvästra del. Busshållplatserna trafikeras i 
dagsläget av busslinjerna 20, 21 och 120. Buss 120 går mellan 
Göteborg och Regementstaden i Borås, i riktning mot Borås 
på morgonen och riktning mot Göteborg på eftermiddagarna 
alla vardagar. Buss 20 går mellan Viared och Borås centrum 
med hög turtäthet i rusningstrafik och lite lägre turtäthet 
däremellan alla vardagar. Buss 21 går mellan Viared och 
Borås centrum, via Lundaskog och Byttorp, en gång i 
timman alla vardagar.

Arbetsplatser
Området är en del av ett stort verksamhetsområde och plan‑
området består enbart av verksamheter av olika slag. Planen 
kan medföra en marginell ökning av antalet arbetsplatser 
inom den något utökade byggrätten.

Offentlig service
Det varken finns eller tillskapas någon offentlig service inom 
området.

Kommersiell service 
I planområdet finns flera verksamheter av servicekaraktär. 

Tillgänglighet 
Området ligger högt i förhållande till riksväg 40 och de två 
byggnaderna mot norr är byggda i sutteräng med ingångar 
både åt norr (nedre plan) och mot söder/öster (övre plan). 
Mellan de fyra olika verksamheterna inom området finns 
höjdskillnader i form av branta slänter. Fastigheterna 
och byggnaderna är dock tillgängliga genom stora, plana 
parkerings-/asfaltsytor och byggnadernas utformning ska inte 
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Ett av detaljplanens syften är att göra om detaljplanen så att 
den stämmer överens med aktuell utformning av vägarna i 
området. Tidigare gick infartsvägen till Viared direkt från 
Viaredsmotet genom aktuellt planområde. Nu ansluter 
infartsvägen istället från Frälsegårdsrondellen utmed riksväg 
27 i sydöst. Det innebär att även infarten till befintliga verk‑
samheter inom planområdet numer har en annan utformning 

Gatustrukturen är i Viareds verksamhetsområde som helhet 
storskaligt och anpassat främst efter tung trafik. Gatorna är 
långa och breda och varje fastighet har direktkontakt med 
kommunal mark och angörs via egna in- och utfarter mot de 
större kommunalt skötta vägarna. Aktuellt planområde är ur 
det perspektivet unikt genom att vara ett slags storkvarter 
och enbart åt ena hållet ha direktkontakt mot en kommunal 
gata. In- och utfarter till de enskilda fastigheterna löses 
internt inom kvarteret genom servitut.

Detaljplanen innebär att vägen in till verksamheterna inom 
planområdet blir en gemensamt skött gata på kvartersmark. 
Samtliga fastigheter som använder gatan behöver därför ingå 
i en gemensamhetsanläggning för gatan. Vindbron 1 och den 
arrenderade delen av Viared 5:1 får egna in- och utfarter ut 
mot gatan. Dock löses in- och utfart till Vindbron 2 och 3 
fortsatt genom servitut eftersom de inte har någon direktkon‑
takt med gatan. 
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Biltrafik 
Gatan som leder till området planeras att ligga kvar enligt 
befintlig utformning, men eftersom gatan förläggs inom 
kvartersmark finns möjlighet att omforma gatan i samband 
med att en gemensamhetsanläggning skapas. 

Inom Vindbron 1 finns Scania som är ett företag som bl.a. 
säljer och reparerar lastbilar. Här finns democenter för nya 
lastbilar, verkstad, lastbilstvätt, tankstation och kontor. 
Verksamheten har många besökare varav de flesta kommer 
med lastbil. Delar av verksamheten - tvätt och tankning - är 
öppen dygnet runt.

Inom Vindbron 2 finns Bowltech som säljer allt som har med 
bowling att göra. Företaget har ingen stor mängd besökare, 
då verksamheten i huvudsak består av kontor och lager. 
Trafiken till och från fastigheten består mestadels av leveran‑
ser och utskick som sker via mindre lastbilar alla vardagar. 

Inom Vindbron 3 finns flera verksamheter samlat i en 
byggnad: möbel- och inredningsbutiken MIO, gymmet 
Nordic Wellness och snabbmatsrestaurangen Burger King. 
Samtliga verksamheter är öppna alla dagar i veckan. Flest 
besökare har verksamhetena på kvällar och helger. Leveran‑
ser och utlämning av varor till kunder sker på baksidan, mot 

norr, och tanken är att både lastbilar och bil ska köra förbi 
byggnaden på dess södra sida, runda byggnaden och sedan 
komma tillbaka i anslutning till tankstationen Shell. 

Shell och SevenEleven arrenderar en del av kommunens 
fastighet Viared 5:1. Verksamheterna har öppet dygnet runt, 
har ett relativt jämnt flöde av besökare under dagen, men 
med toppar vid högtrafik morgon och kväll. Det är ingen 
omfattande trafik under natten.

Sammantaget innebär detaljplanen en viss utökning av 
byggrätter i området. Detaljplanen innebär också en möjlig‑
het att utöka mängden parkeringsplatser, och beroende av 
vilken typ av parkering det blir och till vilken verksamhet de 
hör kan det innebära en liten ökning av biltrafik. 

Dock syftar detaljplanen till störst del till att säkerställa och 
till viss del förbättra befintlig gatustruktur samt förbättringar 
för gång- och cykeltrafik. Ytterligare trafikutredning bedöms 
inte vara nödvändig. För belastning på Viaredsmotet, se nästa 
rubrik. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys‑
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals‑

150m100500
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Ortofoto (2018) med befintliga och planerade gång- och cykelbanor samt befintlig busshållplats. 

H Befintlig

Befintlig, försvinner

Planerad / ny

Gång- och cykelvägar
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studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

I ÅVS Noden Borås uppmärksammas flera problem i anslut‑
ning till Viaredsmotet och en slutsats i studien är att Viared 
måste studeras närmare för att avgöra framtida trafikbelast‑
ning på riksväg 40 och eventuella åtgärder som behövs för att 
åtgärda eventuella problem.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Borås Stad och Trafikverket har påbörjat ett arbete med att 
titta på lösningar för att förbättra trafiksituationen mellan 
Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen åt norr. Om åtgärder 
blir aktuella kan det bidra till ett bättre flöde i hela trafik‑
motet.

Aktuell detaljplan medför endast en marginell ökning av 
biltrafiken i området och bedöms inte påverka statligt vägnät 
i någon avgörande omfattning. Ytterligare trafikutredning 
bedöms därför inte vara nödvändig för denna detaljplan.

Bilparkering
Samtliga verksamheter inom planområdet har parkeringsplat‑
ser i direkt anslutning. Vid eventuell utökning eller föränd‑
ring av verksamheterna ska Borås Stads parkeringsregler 
tillämpas i samband med att bygglov ges. 

Angöring och utfarter
Angöring och utfart från verksamheterna i planområdet 
kommer att ske som idag, med en utfart åt Viaredsvägen i 
söder. Detaljplanen medger också en utfart mot Företagsga‑
tan åt väster. Det är dock oklart om och i så fall när denna 
utfart anläggs.

Fastigheten Viared 8:14 får ha kvar sin utfart som idag, men 
behöver korsa den nya cykelvägen och ansluter sedan till 
den gemensamhetsanläggning som behöver skapas för alla 
berörda fastigheter. 

Planområdet innehåller också angöring till Viared som helhet 
via Viaredsvägen från Frälsegårdsrondellen och riksväg 27.

Riksintressen
Riksväg 40 och riksväg 27 utgör riksintressen vilket innebär 
att deras funktion särskilt ska värnas och att exploatering 
inte får innebära någon påtaglig skada på dem. Kommunens 
bedömning är att detaljplanen på grund av dess ringa 
omfattning inte medför någon negativ påverkan på någon av 
riksvägarna. Lösningar för att minska påverkan på grund av 
eventuell ökning av trafikbelastning utreds och måste lösas 
i ett mer övergripande perspektiv än i aktuell detaljplan (läs 
mer under tidigare rubrik Övergripande trafikfrågor). 

4. Teknisk försörjning
Genom området går många ledningar, både i marken och i 
luften. Hänsyn till dessa ledningar tas genom att bebyggelse 
inte är tillåten ovanpå, under eller i direkt närhet till ledning‑
arna. Hänsyn tas också genom att hindra förändringar av 
marknivån på de platser där det inte är lämpligt.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Planområdet består redan idag av en stor andel hårdgjorda 
ytor och tillskottet av gatumark samt parkeringsplatser 
bedöms inte innebära en så stor förändring att dagvatten‑
hantering ytterligare behöver utredas. För området gäller att 
för fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Att det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
fastigheten finns med som information i plankartan. 

För nya parkeringsytor är det viktigt med rening av dagvatt‑
net så att spridning av föroreningar i så hög grad som möjligt 
begränsas. Oljeavskiljning ska finnas enligt de normer som 
beslutats av Miljö- och konsumentnämnden i Borås. 

Värme, el, tele och fiber
Området är idag anslutet till fjärrvärme samt el- och teleled‑
ningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand‑
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand‑
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
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5. Mark
Natur och vegetation
Området omringas av naturmark av skiftande karaktär och 
kvalitet. Mot riksväg 40 och övriga gator finns en del träd. I 
riktning mot riksväg 27 finns en större dunge med träd som 
dock försvinner om kvartersmarken utnyttjas. 

I dagsläget kvarstår stora, oordnade ytor där infartsvägen 
tidigare gick. Delar av dessa ytor planläggs nu som natur och 
kan med fördel planteras med gräs, träd och buskar för att 
öka grönskan i området. Eventuellt kan ytorna som en del 
av skötseln betas av får, vilket idag sker på andra platser i 
Viared.

I området finns idag flera träd som tidigare stått på park- 
eller gatumark, men som istället hamnar på kvartersmark. 
Detaljplanen reglerar inte att dessa träd ska vara kvar vilket 
kan innebära att de tas bort. Utmed Företagsgatan har 
kommunen för avsikt att det ska finnas grönska eller träd likt 
övrig struktur i Viared.

Biologisk mångfald
Detaljplanen påverkar inte den biologiska mångfalden 
negativt. Utmed riksväg 40 finns misstanke om en sprid‑
ningskorridor för hasselmöss. Dialog har skett med kommu‑
nens miljöförvaltning och deras bedömning är att aktuellt 

planområde inte är en del av det viktiga stråket för hassel‑
mössen. Passagen över riksväg 27 går troligen längre söderut 
och drygt 1 km söderut längs riksväg 27 finns en ekodukt 
över vägen. För att främja den biologiska mångfalden inom 
planområdet är det positivt med gröna inslag i utformningen. 
Det regleras dock inte i detaljplanen.

Rekreation och kulturlandskap
I området finns inga rekreationsvärden idag och detaljplanen 
skapar heller inga nya. Detaljplanen medger ingen använd‑
ning som föranleder att nya rekretaionsmöjligheter bör 
skapas i närområdet. I planområdet finns inga kulturhisto‑
riska lämningar eller fornminnen. 

Lagenligt skyddad natur
Utmed den gamla sträckningen av infartsvägen finns en 
trädrad som är biotopskyddad i form av en enkelsidig allé. 
Området kan exploateras utan att trädraden påverkas, men 
om markägaren önskar ta ner hela eller delar av trädraden 
behövs en biotopskyddsdispens från Länsstyrelsen. Det är 
upp till markägaren att ansöka om det.

Grönområdesplan
Området åt norr, mot riksväg 40, är utpekat i kommunens 
grönområdesplan. I gällande plan är delar av området utpekat 
som park. Området med naturvärden tas inte med i aktuell 
plan och påverkas inte negativt av planförslaget. En smal 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Ortofoto (2018) med inringade träd som står där det tidigare varit parkmark. Streckad linje visar yta som är med i grönområdesplanen men som nu blir kvartersmark.
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remsa av området mot norr som i gällande plan är park 
planläggs nu som kvartersmark, men aktuell mark är redan 
idag ianspråktagen med asfalt för parkering och in/utfarter 
till befintliga verksamheter. Även en del av marken under 
kraftledningen är med i grönområdesplanen samt planlagd 
som park, men görs nu om till kvartersmark. Dialog har skett 
med kommunens miljöförvaltning och deras bedömning är 
att planen inte medför något problem ur naturvårdsynpunkt.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom‑
råde vad avser radon. Området är redan idag bebyggt och 
bedöms ha god bärighet och klara eventuell komplettering 
av byggnader och parkeringsytor i enlighet med utökade 
byggrätter.

Förorenad mark
På grund av verksamheterna i området, främst biltvätt 
och tankstationer, finns stor risk att marken är förorenad. 
Planförslaget medger ingen känslig markanvändning och 
ytterligare utredningar bedöms inte behövas i planskedet. 
Markarbeten som innebär hantering av massor ska anmälas 
till miljöförvaltningen. Asfalt som tas bort ska provtas och 
omhändertas i enlighet med gällande riktlinjer.

6. Vatten
Området berörs inte av strandskydd och området påverkas 
inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämnings‑
kartering för Borås Stad, upprättad 2010.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt 
på grund av detaljplanen.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 

från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

7. Sociala perspektiv
Detaljplanens flexibla användningsmöjligheter skapar 
utrymme för olika typer av verksamheter att etablera sig i 
området. 

Trygghet och säkerhet
Den nya lösningen för in- och utfarter till området leder till 
ökad säkerhet, då osäkerheterna som råder i området idag kan 
leda till trafikfarliga situationer. En ny och tydligt prioriterad 
och utformad cykelbana, med så få korsningspunkter som 
möjligt med framförallt lastbilar, leder också till en säkrare 
trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter. 

En utökning av byggrätter kan innebära bättre möjligheter 
för verksamheterna i området och skapar möjlighet att även 
framöver befolka platsen under fler av dygnets timmar. 

Identitet
Området har ingen tydlig identitet och det finns inga speci‑
fika värden som är viktiga att bevara i området. För Borås 
Stad är det dock viktigt att Viareds verksamhetsområde som 
helhet har en enhetlig struktur. I detaljplanen regleras därför 
i viss mån utseendet på byggnaderna, framförallt ut mot 
riksväg 40. Planen reglerar också hur skyltar ska placeras, 
vilket är en viktig fråga både ur ett gestaltnings- och ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.

Mötesplatser
Området är i sig ingen naturlig mötesplats, och i planen ryms 
inga offentliga platser. Några av de verksamheter som finns i 
området är dock av den karaktär att de uppmanar till möten 
med andra människor. Ett gym kan till exempel fungera som 
en viktig social mötesplats för de som arbetar i Viared.
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8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till farligt godslederna 
riksväg 40 och riksväg 27. 

Borås Stad har tagit fram en övergripande riskutredning för 
samtliga farligt godsleder i kommunen (Wuz risk consultancy 
AB, 2016-12-19). Utredningen är översiktlig och i de fall 
där två farligt godsleder korsar varandra kan utredningen 
i vanliga fall inte användas. Dialog har dock skett med 
räddningstjänsten och bedömningen är att den markanvänd‑
ning som tillåts närmast vägarna, dvs. markparkering, ej är 
känslig verksamhet och således acceptabel i förhållande till 
risknivån.

Befintliga byggnader innehåller normalkänslig till mindre 
känslig verksamhet och ligger ca 70 meter från riksväg 40 där 
hastigheten är begränsad till 110 km/h. Enligt den översikt‑
liga riskutredningen krävs ett skyddsavstånd på 40 meter och 
risknivån inom planområdet bedöms därmed vara tillfreds‑
ställande låg. Vid eventuella framtida om- och utbyggnatio‑
ner eller förändringar i verksamheterna ska säkerhetsfrågan 
dock särskilt beaktas i samband med bygglovsgivning. I 
planen regleras att ventilation ska placeras högt och riktas 
bort från riksväg 40 och att utrymning ska kunna ske bort 
från riksväg 40. För den lilla byggrätten som ligger längst 
åt öster i planområdet gäller det istället att ventilation och 
utrymning ska riktas bort från riksväg 27. 

De verksamheter som finns och tillåts inom planområdet kan 
i sig själva utgöra risk för omgivningen. Planen är dock en del 
av ett större verksamhetsområde i utkanten av tätorten och 
bedömningen är att inga skyddsåtgärder behövs.

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

I planområdet planläggs inga bostäder eller annan känslig 
verksamhet som kan bli störda av buller från verksamheter 
eller vägar. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa de befintliga bostäderna i Viared.

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

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

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

Luftföroreningar
I området finns två tankstationer. I planen tillåts ingen 
känslig användning och ytterligare utredningar eller åtgärder 
bedöms inte vara nödvändiga. 

Elektromagnetiska fält
Det mest utbredda magnetfältet är jordens eget magnetfält.
Magnetfält finns överallt omkring oss och det är jordens 
eget magnetfält som får kompassnålen att rikta sig mot 
norr. Liknande magnetfält bildas också kring ledningar 
med likström. Magnetfälten är starkast närmast källan, till 
exempel kring kraftledningar eller omkring apparater, men 
styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström som 
används desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att 
skärma av och går igenom väggar och tak. Vid exponering 
för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndig‑
hetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker. 
Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat 
konstaterat.

Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära 
hälsorisker. Starka magnetfält kan störa kroppens nervsig‑
naler men då krävs magnetfält som är hundratals gånger 
starkare än de som finns under de största kraftledningarna. 

Genom planområdet går i dagsläget två parallella luftburna 
130 kV elledningar. Borås Elnät äger den som ligger längst åt 
öster och den kommer att monteras ner eftersom de grävt för 
nya ledningar öster om riksväg 27. Vattenfall äger den andra 
och de har inga planer på att gräva ner eller flytta ledningen. 

I en riskutredning för Viared Norra från 2010 (Kvalitativ 
riskanalys för Viared 5:1 m fl, COWI AB, 2010-11-12) rekom‑
menderades ett skyddsavstånd från en ledning med 130 kV 
till 40 meter från bostäder. Bostäder ska ses som en känslig 
användning med varaktig vistelse av människor. I detaljpla‑
nen tillåts inga bostäder. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
och allmänna råd finns ytterligare rekommendationer 
kring avstånd från starkströmsledningar. En luftledning 
för högspänning får inte vara framdragen över en byggnad. 
Undantag gäller för metallmantlade eller skärmade kablar, 
friledningar inom driftrum och friledningar över mindre, 
inte elektrifierade byggnader (exempelvis mindre uthus, 
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små växthus, källare eller liknande) under förutsättning att 
betryggande säkerhet ändå kan uppnås. Vid bedömning av 
säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens storlek, avståndet 
till närmaste fasledare, ledningens nominella spänning och 
utförande.

Om spänningen är högre än 55 kV ska det horisontella 
avståndet vara minst fem meter plus ett spänningstillägg 
utanför detaljplanelagt område och minst tio meter inom 
detaljplanelagt område. 

I detaljplanen regleras så att ledningen har en skyddszon som 
är tio meter, vilket innebär att det inom den zonen inte får 
placeras några byggnader där människor varaktigt vistas. Det 
som kan byggas är mindre teknik- och komplementbyggnader 
såsom förråd eller liknande samt markparkering, vilket 
bedöms som ej känslig verksamhet. Närmast ledningen 
regleras dessutom marken så att det inte får uppföras några 
byggnader överhuvudtaget. Bedömningen är att aktuell 
detaljplan tar hänsyn till de eventuella risker som elledning‑
arna medför och att de begränsningar som görs i planen är 
tillräckliga för att hantera riskfrågan på ett acceptabelt sätt.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Viaredsvägen som leder 
från Frälsegårdsrondellen vidare in i Viared ska vara en 
kommunal gata. Bestämmelsen GC innebär att gång- och 
cykelbanan genom området ägs och sköts av kommunen. 
NATUR betyder att området ägs av kommunen och är mark 
som kräver väldigt lite skötsel. I det här fallet är syftet med 
marken grönska i området. Marken kan också komma att 
betas av får som en del av skötseln.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen följer strukturen i övriga Viared och kommunen 
är därför huvudman för allmänna platser inom planområdet, 
det vill säga områden som är markerade med GATA, GC och 
NATUR. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Kvartersmarken regleras med användningarna JZG1H1E. J 
står för industri. Z står för verksamheter, och är en flexibel 
användning som kan inrymma till exempel service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrym‑
mande varor och andra verksamheter av likartad karaktär 
med begränsad omgivningspåverkan. G1 står för fordons‑
service inklusive restaurang, till exempel bensinstation och 
snabbmatsrestaurang. H1 står för handel med skrymmande 
varor. Handel med skrymmande varor tillåts även i använd‑
ningen Z men H1 finns med för att förtydliga denna använd‑

ning i området. Anledningen till att handeln begränsas är att 
området inte är utpekat för handel i Borås Stads översiktsplan 
från 2018. Dock finns redan idag handelsverksamheter i 
planrområdet som bör få finnas kvar. Läs mer under rubrik 
Översiktlig planering i kapitel 10. Övergripande beslut. 

E står för tekniska anläggningar, som till exempel transfor‑
matorstationer eller liknande anläggningar som behövs för 
att tillgodose området med el, vatten med mera.  

Utnyttjandegrad och begränsningar
Bestämmelsen e70 innebär att byggnader får uppta max 70% 
av arean inom egenskapsgränsen. Där det inte finns någon 
e-bestämmelse är det möjligt att bygga på hela ytan inom 
egenskapsgränsen, det vill säga 100 %. På mark med prickar 
får det inte uppföras några byggnader. Skärmtak får däremot 
finnas, men inte under luftledning. På prickmark är det 
tillåtet med markparkering. 

Mark med kors får endast bebyggas med mindre komple‑
mentbyggnader där människor ej stadigvarande vistas. Det 
kan till exempel vara förråd eller liknande. Denna bestäm‑
melse finns tillsammans med prickmark för att skapa ett 
skyddsavstånd inom 10 meter på var sida om den luftburna 
kraftledningen. Inom skyddsområdet får det också finnas 
markparkering. Skyddsområdet förtydligas med illustration 
på plankartan samt i en illustration på sida 7 i denna planbe‑
skrivning.

Utformning och placering
Inom all kvartersmark finns bestämmelser som reglerar hur 
byggnaderna får utformas. Totalhöjderna på byggnaderna 
regleras till 16 respekive 12 meter, vilket redovisas genom 
en siffra inom dubbla romber. Utöver totalhöjden får dock 
anordningar för ventilation och dylikt sticka upp. Byggna‑
derna får ha en maximal taklutning på 15%. Avvikelser kan 
tillåtas för mindre del av tak. 

Bestämmelsen f1 innebär att vissa delar av området inte får 
ha skorstenar, master eller liknande som är högre än +250 
meter över nollplanet. Anledningen är att området ska vara 
hinderfritt för flygtrafiken i Viared. Även vegetationen bör 
hållas inom högsta höjden för att garantera hinderfrihet för 
flygtrafiken.

Bestämmelsen f2 är en utformningsbestämmelse som är satt 
för att området ska stämma överens med övriga Viareds 
verksamhetsområde utmed riksväg 40. Bestämmelsen innebär 
att fönsterarean mot riksväg 40 inte får understiga 5%. Fasad‑
färger ska harmoniserna med omgivande bebyggelse. Fasader 
längre än 30 m ska ges vertikal detaljering som avviker i färg, 
material eller textur. 
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Skyltar och dylikt får inte vara blinkande eller rörliga. Skylt‑
master får inte överstiga byggnadens nockhöjd. Skyltmaster 
medges inte mot riksväg 40 inom planområdet. 

Mark och vegetation
I området går många ledningar, både luftburna och i marken, 
vilket innebär att marknivåerna inte får ändras hur som 
helst. Detta regleras i detaljplanen med hjälp av tre olika 
n-bestämmelser. Bestämmelsen n1 innebär att marken under 
kraftledningen inte får höjas. Bestämmelsen n2 innebär att 
mark ovan ledningar bara får höjas 0,5 meter. I östra delen av 
planområdet finns ett område där maximal höjd på marken 
får vara +180 i förhållande till stadens nollplan, vilket 
regleras med bestämmelsen n3. I detta område säkerställer 
bestämmelsen både tillräcklig höjd under kraftledningen 
och att ledningar under mark inte får för tjocka jordmassor 
ovanför sig. 

Störningsskydd 
Bestämmelsen m1 innebär att ventilation ska placeras högt 
och vetta bort från riksväg 40 och att utrymning ska kunna 
ske bort från riksväg 40. Bestämmelsen m2 innebär samma 
regleringar men för riksväg 27. 

Administrativa bestämmelser
Eftersom det finns många ledningar i området regleras stora 
ytor inom planområdet med bestämmelsen u, vilket innebär 
att marken ska vara tillgängliga för allmännyttiga underjor‑
diska ledningar. Under kraftledningen finns bestämmelsen 
l (litet L) vilket innebär att området ska vara tillgängligt för 
allmännyttiga luftledningar.

För att alla fastigheter inom planområdet ska få tillgång till 
allmän gata behöver det bildas en gemensamhetsanläggning 
för gata. I plankartan visas gemensamhetsanläggningens 
placering med bestämmelsen g. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen strider inte mot Borås Stads Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen april 2018, pekar ut 
aktuellt område som verksamhetsområde. I översiktsplanen 
beskrivs Viareds verksamhetsområde enligt följande: ”Främst 
storskaliga transportorienterade verksamheter som inte bör 
blandas med bostäder och handel. Störande verksamheter 
kan förekomma. Användningen föreslås fortsätta eller 
utvecklas genom förtätning med verksamheter av samma 
karaktär som idag.”

På östra sidan om riksväg 27 samt direkt söder om aktuellt 
planområde finns ett område, Viared Östra, som i över‑
siktsplanen är utpekat som ett utredningsområde för nya 
verksamheter på lång sikt. Området beskrivs enligt följande: 
”Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter 
som inte kräver centrala lägen. Området är trafikbelastat och 
kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och dagligvaruhan‑
del bör undvikas. (...)” 

Eftersom trafiken lyfts som en avgörande faktor för utveck‑
lingen av Viared Östra görs bedömningen att det gäller även 
för aktuellt planområde, söder om Viaredsmotet. Därav finns 
belägg för att även i denna detaljplan begränsa vilken typ av 
handel som får finnas. Läs mer under rubriken Kvartersmark 
i kapitel 9. Planbestämmelser.

Ett övergripande viktigt perspektiv i översiktplanen är förtät‑
ning och att främja hållbara resor för att undvika onödig 
utglesning och utbredning av staden. Detaljplanen är förenlig 
med översiktsplanens intentioner. Genom att skapa tydliga 
och gena cykelstråk till Viared underlättas cykling till och 
från arbetsplatserna i området. 

Vägplan riksväg 27
Tafikverket fastställde i maj 2012 vägarbetsplan för riksväg 
27 och planen fick laga kraft i början av 2013. Avvikelserna 
från befintlig plan ansågs i vägplaneskedet som små vilket 
gjorde att man inte påkallade en detaljplaneändring i detta 
läge. För att Borås Stad ska kunna ta över huvudmannaska‑
pet efter vägplanen behöver dock vägområdet regleras i en ny 
detaljplan.

Miljömål
Det finns nationella, regionala och lokala miljömål. De 
nationella miljömål som i huvudsak berörs av detaljplanen 
är god bebyggd miljö och begränsad miljöpåverkan. I de 
regionala tilläggsmålen lyfts bland annat att det ska vara lätt 
att gå, cykla och åka kollektivt. I miljömålen för Borås lyfts 
bland annat vikten av en hållbar samhällsplanering. 

Detaljplanen bedöms inte påverka miljömålen negativt. 
Området är en del av ett redan etablerat verksamhetsområde, 
och detaljplanen lägger bland annat vikt vid gestaltning 
och gröna inslag. Ett tydligt gång- och cykelstråk kan ha en 
positiv påverkan för att minska biltrafiken i Viared. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är 
viktigt att detaljplanen belyser frågan om störningar/risk 
från ledningar och farligt godsleder, hantering av dagvatten 
vid utökad andel hårdgjord yta samt avgränsning gentemot 
naturmarken på grund av eventuella hasselmöss. 

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommunen är ansvarig för allmän plats inom detaljplanen.

Borås Stad ansvarar för utbyggnad av gång- och cykelväg 
inom planområdet. Även iordningställande av grönytor i 
anslutning till denna, se rubrik 3 Gator och trafik. Kommu‑
nen ansvarar också för framtida drift och underhåll på denna 
yta.

Avtal
Överenskommelse om fastighetsreglering upprättas mellan 
kommunen och berörda fastigheter inom området.

Fastighetsrättsliga frågor
Det befintliga storkvarteret med industrimark kommer ett 
utökas vilket innebär att dagens tillfartsgata från Viaredsvä‑
gen inkluderas i det utökade storkvarteret. Gemensamhetsan‑
läggning för vägen inom storkvarteret skapas på initiativ av 
markägaren. 

Befintliga ledningsrätter och servitut bedöms inte påverkas 
av planen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Vindbron 1

 » Ansluts till ny GA för väg.

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar

Vindbron 2

 » Ansluts till ny GA för väg.

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar

Orange yta visar utökad kvartersmark i förhållande till gällande planer. Kvartersmarken kan tillföras befintliga fastigheter alternativt utgöra nya fastigheter.

Vindbron 1

Vindbron 2

Vindbron 3

Arrende 
Viared 5:1
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 » Fastigheten utökas med kvartersmark norr om befintlig 
fastighet

Vindbron 3

 » Ansluts till ny GA för väg

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar

 » Fastigheten utökas med kvartersmark norr och nordost 
om befintlig fastighet

Viared 5:1

 » Belastas av gemensamhetsanläggning för väg

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar inom befintlig kvarters‑
mark

 » Allmän platsmark omvandlas till kvartersmark

 » Områdesbestämmelser omvandlar till allmän platsmark

 » Del av gammal stadsplan P676 och områdesbetäm‑
melser P955:1, upphävs.

 » Byggrätter tillkommer

Ekonomi
Kommunen bekostar utbyggnad av allmän plats. Kommunen 
bekostar förrättning för gemensamhetsanläggning. Ägare 
till fastigheter vars fastigheter tillförs mark får kostnader för 
markköp och fastighetsbildning. Kommunen kan tillgodo‑
göra sig den ökning i markvärde som detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Övergripande riskutredning (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19). 

 » Riskutredning (COWI AB, 2010-11-12).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jennyann Karlsson 
Byggledare 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu‑
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets‑
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu‑
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut‑
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn‑
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑ 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla‑
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig‑ 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo‑
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto‑
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel‑
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan





 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
PL 2019-06 
BN 2018-053  

 

Inbjudan till samråd för Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 
och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 20 maj–23 juni.  

 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på 
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är 
också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex. 
biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra 
parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare 
infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop 
befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Ett annat 
syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i 
planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared. 
 
Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40) 
och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. 
Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området 
består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av 
kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett 
företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt 
sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst 
avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen. 
 
För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. 
Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder 
respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området. 

 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer inte att hålla något samrådsmöte för den här detaljplanen om intresset inte visar sig vara mycket stort. 
Däremot svarar vi gärna på frågor via telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte 
även efter kontorstid. Kontakta i första hand Paulina Bredberg för att boka möte. Kontaktuppgifter hittar du 
längre ner. 

 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 23 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-053), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
PL 2019-06 
BN 2018-053  

 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

     

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se  

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se  

 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-17 
  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:jonatan.westlin@boras.se
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