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Årsredovisning 2012 för Sjuhärads samordningsförbund
!

"#$%&#%&"'

(

)

*

+
,

"#$%&#%&"-

.

)

*

,

/

+ 01

!

)
! "#$%2 #"'3 $#4
6 *
!
7
#%%&%' '8 '#
)
2 ,*
9: ! "#$%&#%&$87 .:
/ :

5

* !$

!! " !
!$
!
& !
$ !&$ ! # )
' # $ ! !$
(#
$ $
0 ( #$ - 1
$ !
!
&

$

!$
!$

#$ $! !
%!
&!
' # $ !
(# & !
$ #$
$ &! !
! )* $
!
$ !
! $ + &$ % $
!" ! !
!
'

!$
$ !$
$&
$ , %!- ,
" - .$ - & '
$ (# 2% % $)
$&

! !
$
!
! $!!$- 3
$ !
+$ ) 4
$ ! (#
$
$

#$

!
- $

!
$ !
&$ $

!$
$

*
!$
$ ! ! $ ! $ $ & $!
!$
!$ ! !
!" $
$
!
! $ %
& &!$
$) 56 + +% & !$ #
7 '
2
(# 8 !
, %!)
&
9 9
3&
!$

!$ # !%
- 9 )0 %

& !$

' # $ ! !$
$+ $ : :

!
!
$ % $
&!
!
!
! $+ - % !
&$
); &!
#$
!
!$
$& #$
! !$ ! & ! !!
$ & !$ # ) ; & !
%!
&!
! (# $ ! " ! !
& !$ # !%
)
$

&

&!

!
!
& '$! $ !&$ ! # )
!" !
!$ # !%

!"
)

%
!

-

!
(#
$
"
#
$
!$ $
!

+
$

'

$ (#
$!
% $$
- 3 & 1 !$- 4 $

!
9-:9 )

!

$ +%

$ #$
&!
!

$ ! $
(#
!! " ! !
8$
$ !
!
!$
$ !"
$
!
$
& '$! $ !&$ ! #

$ ! $ &$
$ !" ! !

$
$- / $

! + &$
$

!" !

! $

& '$! $ !&$ ! #

$
)

!" !

!%

!

<..0= />;58 5=

0 < !!
!" ! !

$

?# !
5

@ #$ !!
(#

$

i samverkan med Sjuhärads kommuner:
BOLLEBYGD ⋅ BORÅS ⋅ HERRLJUNGA ⋅ MARK ⋅ SVENLJUNGA ⋅ TRANEMO ⋅ ULRICEHAMN ⋅ VÅRGÅRDA

2013-03-06

Missiv årsredovisning
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2012 för Sjuhärads
samordningsförbund och revisorerna har lämnat revisionsberättelse
Detta sänds nu till förbundsmedlemmarna.

Observera att förbundets medlemmar var för sig ska pröva frågan om styrelsen skall
beviljas ansvarsfrihet. Se protokollsutdrag nedan.
Svar önskas senast 1 maj.
Bifogat finns
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Med vänlig hälsning,
Anna Fagefors,
förbundschef
mobil 0708-85 41 76

___________________________________________________________________________
Olovshalmsgatan 32
506 34 Borås
Org.nr. 22 20 00 – 2105
www.samverkanvg.se

i samverkan med Sjuhärads kommuner:
BOLLEBYGD ⋅ BORÅS ⋅ HERRLJUNGA ⋅ MARK ⋅ SVENLJUNGA ⋅ TRANEMO ⋅ ULRICEHAMN ⋅ VÅRGÅRDA

Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Sammanträdesdag tisdag den 12 feb 2013,
Beslutande ledamöter Margareta Lövgren (M), Marks kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Dan Rodahl, Försäkringskassan
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen

ordförande
justerare

Närvarande Ersättare Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare

Omfattning

§§ 1-10
UTDRAG:

4

sekreterare

Beslut

Ekonomi (bilaga årsredovisning)
Förslag till årsredovisning 2012 utskickad
tillsammans med kallelse.
...
Lagtexten säger i 26§
”…Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen,
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen.
Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva
frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet…”

Styrelsen fastställer
årsredovisning 2012 och
sänder till revisorer.
Redovisning och
revisionsberättelse skall
snarast möjligt tillsändas
samtliga förbundsmedlemmar
med missiv som anger att var
och en skall pröva frågan om
styrelsens ansvarsfrihet
Svar önskar 1/5

___________________________________________________________________________
Olovshalmsgatan 32
506 34 Borås
Org.nr. 22 20 00 – 2105
www.samverkanvg.se
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Tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar
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Tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/
kulturbelöningar
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Uppdrag att inrätta ett Integrationsråd
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1(1)
Datum

Dnr

2013-04-08
Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Arbetslivsnämnden

Uppdrag att inrätta ett Integrationsråd
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§7
Aktuell information från kommunen.
Lena Palmén informerade om bildandet av ett gemensamt flyktingmottagande i
Sjuhärad. Fördelar med ett gemensamt flyktingmottagande är att man kan
behålla hög kompetens hos personalen via samordningen av verksamheten.
Detta gäller framför allt mindre kommuner i Sjuhärad. Förslaget ska behandlas i
resp. kommunfullmäktige under våren. Införandet av det gemensamma
flyktingmottagandet sker under hösten 2012 och det beräknas vara i gång 2013.
En annan ny verksamhet som håller på att bildas är en gemensam
tolkförmedling, Tolkförmedling Väst, i Västra Götaland. Det är tolkförmedling i
form av ett kommunalförbund, jämförbart med Räddningstjänsten.

!

Tolkförbundet bildas ihop med Regionen, Göteborgs Stad, Uddevalla kommun,
Trollhättans kommun, Mariestads kommun och Borås Stad. Fullmäktige i
respektive kommun och Regionfullmäktige har redan fattat beslut om bildandet
av gemensam tolkförmedling. Det praktiska arbetet med att få tolkförbundet i
gång pågår. Det beräknas dröja till hösten innan allt är färdigt och tolkningar via
det nya förbundet kan börja beställas.
En av de största fördelarna med tolkförmedling i egen regi är att man
säkerställer tillgången till tolkar i olika språk då volymen blir större samt att
man effektiviserar tolkanvändningen då en tolk kan samma dag tolka både i
sjukvården och i kommunal verksamhet.
Liisa Larsson meddelade att hon börjar trappa ner arbetstid inför
pensioneringen. Hon börjar arbeta 50 procent från den 1 augusti. Efterträdaren
Dzenan Ganic börjar redan den 2 maj.
Aktuella ärenden som är ute på remiss är bl. a Nya miljömål samt Borås Stads
Vision och strategi för 2025.
Det sistnämnda förslaget delades ut till Invandrarrådet. Remissvaret ska vara
inlämnat senast 25 maj. Invandrarrådet diskuterar förslaget i sina föreningar och
samlas sedan, efter kallelse från vice ordförande, för att skriva ihop remissvaret.
Sekreteraren kan vara behjälplig vid skrivandet.
Stefan Felicijan ställde en fråga ang. ombyggnationen av Simonsland: vilka
verksamheter och utbildningar ska den innehålla. Lena Palmén förklarade att
Simonsland är en de största satsningar som Borås Stad gör just nu, för stadens
framtida utveckling. Simonsland ska innehålla Textilhögskolans verksamhet,
Textilmuséet, forskning, företag m m. Den ska innehålla dåtid, nutid och
framtid.
§8
Förslag till hur Invandrarrådet blir mer aktivt.
I kallelsen till sammanträdet fick Invandrarrådets ledmöter ett brev där
kommunalråden ber medlemmarna komma med förslag till aktivering av
Invandrarrådet.
Ordföranden undrar om invandrarföreningar har några önskemål på
Invandrarrådets funktion i den nuvarande formen. Ordföranden undrar vidare
om det inte är tid att göra något åt det.
Kommunstyrelsen har diskuterat möjligheten att föra över Invandrarrådet till
Arbetslivsnämnden som bl a har ansvaret för samordningen av integrationen i
Borås Stad. Det ligger väl i linje med Arbetslivsnämndens verksamhet, att jobba
på ett konkret sätt med integration.
Kontakter i den frågan har också tagit med Arbetslivsförvaltningen.
Det är lämpligt att representanter från Arbetslivsförvaltningen på nästa
sammanträde berättar om aktuellt arbete med integration.

!

§9
Teman till sammanträden under 2012.
Invandrarrådet beslutade att på nästa sammanträde få information om arbetet
med integration av Arbetslivsnämnden.
Sammanträdet är måndagen 28 maj kl.17.30 i Kommunstyrelsens stora
sessionssal. Förmöte kl. 17.00 som vanligt.
§ 10
Övriga frågor.
Sekreteraren delade ut ett brev med inbjudan från Kulturnämnden till ett
dialogmöte den 23 april kl.18.00 i Stadsteaterns Lilla scen. Förslaget till ett nytt
kulturprogram presenteras då.
§ 11
Sammanträdets avslutning.
Lena Palmén förklarade sammanträdet avslutat och tackade alla för bra
diskussioner.

Vid protokollet

Liisa Larsson

Justeras

Lena Palmén

Paraskevi Nikolaou
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Anslagsframställan avseende nybyggnation av boende på Teknikgatan
!
!

"
$

"#$%&#'&#%

%

(

)

(

*

)

(

*

+

, -.

!

)
! "#$"/ #%01 "2%
4 (
!
5
#%%&%6 67 6#
)
/ *(
89 ! "#$%&#%&"15 :9
+ 9

3

( !"

#

!" !
$
%#!%#&
!
"
%# ) #! #
( # !
! #+ ,
! '# ! " !
%#!%#&
!
# %# ) #! #

$
$

)+

!

%#
) * "

!

/

! ( ! # !"
%# ) #!

! # !
! !#
) #! #
( # !
%#!

(

(!
! # !

%# ! +#
, ( ! #

#

/

.
!

!

(

#!
" #

!

%# +#
#
#!

! '#

#
)#
)+
..
# (!
) * " (
! #+
# )+ . #!
,
%# ! +#

..

!
) * "

! '# !
!

! '# !

%# '"'

!
)) #
)# &
# %# '"'
) * " ( )+ ,

%#!%#&
!
# ! !#
# %# "

#

%#!

#

#

( ! #

!

(,
!

$
%#!%#&
!
'"'
("
! # !
!

,
!
%#
!

" !

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 13 799 000 kr
avseende nybyggnation av boende för personer med komplexa behov inom
Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde med 6 lägenheter på
Teknikgatan i enlighet med nämndens förslag den 19 mars 2013.
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Anslagsframställan för nybyggnation av LSS-boende på Älggatan
(Dammkullevägen, Svinåsa 1:3)
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2013-04-08
Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Anslagsframställan för nybyggnation av LSS-boende på
Älggatan (Dammkullevägen, Svinåsa 1:3)
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om ansökningar nr 5, 15 och 32 om medel för lokal utveckling
2013
KS Delegation för medel för lokal utveckling har den 18 mars 2013 fattat beslut om 17 bifall till
ansökningar och 14 avslag, samt gav beslutsförslag till KS för beslut om ansökningar som är på 100
tusen kronor eller mer – vilket gäller ansökningarna nr 5, 15 och 32.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ansökan från Gingri Röda Kors-krets (ansökan nr 15) bifalles beträffande punkt 4 i ansökans kostnadslista som
handlar om utomhuskonsert med allsång för 20 tusen kronor, ansökningarna avslås från Seniorer i Tiden –
Rångedala (ansökan nr 5) och från Kyrkan i Ribbingsgården (ansökan nr 32).

2013-03-26

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-27

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0109 106
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2013-03-21 / bh

Programområde: 1

BORÅS STAD

PROTOKOLL
2013-03-18

KS Delegation Medel för lokal utveckling

Tid och plats
18 mars 2013 kl 17.50 till 20.20
Lilla SPA-rummet Stadshuset Kungsgatan 55 Borås
Omfattning
1. Uppföljning av tidigare beslutade projekt 2009-2012
Alla 21 projekt från 2009 är redovisade, 5 projekt pågår och 35 är redovisade
från 2010, 10 projekt pågår och 13 är redovisade från 2011, 39 projekt pågår
och 14 är redovisade från 2012.
Bestämde att det ibland kan vara positiv effekt av att projekt utvecklas till nåt
annat än som det startat, tex Norrby Voice som hade grund i Norrby men
under året blivit Radio Konkret och ett projekt för alla ungdomar i kommunen
(inklusive Norrby). Radio Konkret har utvecklats snabbt och har tex egen
blogg, 297 vänner på Facebook inkl Borås Stads Ungdomsråd, samt presenteras
på Norrby IF´s hemsida.
Projekt som sökt och/eller fått stöd från Medel för lokal utveckling lyfts ofta
fram i media, tex BoråsKuriren 5 april om Naturligt lärande för barnen i
Fristad, eller radiointervju i mars 2013 med Somalia FF som vill hjälpa till att
sprida information om trafikregler.
Glädjande nog kommer spontana glada röster från projektägare som fått stöd,
tex att det är fantastiskt med enkelheten (Fiberföreningen Tärby mfl), att det
kommer fler och fler som är med och att det är roligt (NorrbyVoice/Radio
Konkret), att de är stolta över att ha lyckats tex med att få avtal med
Trafikverket (Frufällans Fastighetsägareförening) och att det trots en hel del
extra jobb har givit stärkt samarbete ( Borgstena Fågelsällskap).
2. Annonsering och uppmärksamhet inför dagens ansökningsomgång
Annonsering om att det går att söka medlen har gjorts i BT en onsdag och en
lördag, samt på hemsidans startsida, direka mail i nätverk, vid fysiska möten
och plansch på bibliotek. Planschen knöt an till den nya Vision 2025 och lyfte
fram målområdet Människor möts i Borås. I övrigt i princip samma
information som i höstas.
Beslöts att testa att byta ut annons i BT till hösten och istället pröva
BoråsKuriren. Den är billigare och når förhoppningsvis nya målgrupper. Vi får
utvärdera resultatet sen. Dessutom synd att använda bidragspengar till
annonser, så vi avstår att annonsera i båda tidningarna. Ber också de som håller
på med Twitter mm att sprida möjligheten med bidraget.

1 (3)

BORÅS STAD

PROTOKOLL
2013-03-18

KS Delegation Medel för lokal utveckling

3. Beslut om inkomna ansökningar
Bifall helt eller delvis gavs följande ansökningar
1 Borgstena Fiber
6 Vägföreningen Mjöshult
7 Äspereds hembygdsförening
10 Ja till samspel i Äspered
11 PRO Seglora-Svaneholm
12 Tosseryds Intresseförening
13 Kinnarumma byalag
16 Dannike Hembygdsförening
17 Borås Poetry Slam
19 Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening
24 Hembygdsföreningen Borgstena Framtid
25 Seglora byalag (Kerstin Hermansson deltog ej i beslutet/ jäv)
26 SFK Pelikanen
27 Drareds byalag
28 Odenslunds 4H (16 000 kr.)
33 Somalia FF (förbehåll att det ska gå till material eller extern kompetens)
34 Borådet Kvarngatan 20-22
Avslag gavs följande ansökningar
3 Framtid Sjöbo
4 Destination Viskan förening
8 Framtid Rydboholm
9 Fristad Vägförening
14 PRO Målsryd-Gånghester
18 Seglora Bygdegårdsförening (Kerstin Hermansson deltog ej i beslutet/ jäv)
20 Gingri Nya Bygdegårdsförening
21 Frufällans Fastighetsägareförening
22 Bredareds Hembygdsförening
23 Buxbomens samfällighetsförening
29 Fightgym Borås Stad
31 SOK Sandared
35 SMU Fristad
36 PRO Dalsjöfors
Kommunstyrelsen föreslogs ta följande beslut
5 Seniorer i Tiden (Rångedala) – föreslogs Avslag
15 Gingri Röda Kors-krets – föreslogs Bifall till punkt 4 i ansökan
32 Kyrkan Ribbingsgården – föreslogs Avslag (Kerstin Koivisto deltog ej i
beslutet/nära jäv)
Numrerade ansökningar som inte är egentliga ansökningar och hanteras med
kommunikation istället för bidrag, nr 2 SPF Boråsbygden om datorer och 30
Lundgren om självhjälpshus.
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BORÅS STAD

PROTOKOLL
2013-03-18

KS Delegation Medel för lokal utveckling

4. Är det läge att fixera bidragsreglerna och flytta administrationen till
en annan nämnd?
Beslöts att det inte ska bort från KS utan vi ska fortsätta som hittills.
5. Nästa möte
Bokades in den 18 oktober kl 9 (lilla SPA-rummet Stadshuset)
Då kommer Kerstin Koivisto inte att delta (eftersom hon avsagt sig sitt
uppdrag i KS), men hon kommer att ersättas av ny ledamot.

Närvarande
Kerstin Koivisto, Marie Fridén, Kerstin Hermansson, Kjell Classon och Monica
Lindqvist
Vid protokollet
Monica Lindqvist
Sekreterare

Justeras
Kerstin Koivisto
Ordförande
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Till Borås stad

Rångedala 2013-02-13

Ansökan om medel för lokal utveckling 2013
År 2011 drogs ett antal busslinjer in till o från Rångedala och resenärerna
hänvisas att ta buss från Rångedalamotet, detta har drabbat våra pensionärer
särskilt hårt som måste gå på gamla R40 som saknar belysning. (en sträcka
på 1,2 km från bygdegården).
Det är därför mycket angeläget att vi åstadkommer en större trygghet för
alla som utnyttjar kollektivtrafiken.
Vi i pensionärspoolen åtager oss att gräva ner kabel och uppsättning av
stolpar. Utförs av fackutbildad personal.
Summa som vi begär är 250000:-

Rångedala 2013-02-13

Anita Fernfelt
ordförande
0705 279257



Till Kommunstyrelsen för Borås stad.
Ansökan om medel för lokal utveckling
FristadͲGingrikretsen
Fristad-Gingrikretsen av Svenska Röda Korset har varit verksam i Fristad med
omnejd sedan 1931. Vi har fått igång många verksamheter som sedan tagits över
av kommun och landsting. Bl. a. startade vi distriktssköterskeverksamheten och
folktandvården. Vi har varit engagerade i Besöksverksamheten i Fristad från
starten för 20 år sedan och i Mötesplats Kupan inne i Borås sedan starten för 10
år sedan. Under hela tiden har några medlemmar från kretsen medverkat på
Kupan med olika uppgifter.
28 maj 2011 startade vi en Mötesplats Kupan i Fristad för att kunna engagera
oss än mer för våra äldre, ensamma och sjuka i Fristad. Mötesplatsen har blivit
mycket uppskattad och vår försäljning går mycket bra. Men vi vill nu gärna
utveckla mötesplatsen.

Sociala verksamheter vi hittills arbetat med lokalt i Fristad
1. Besöksverksamhet tillsammans med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan i
Fristad, Fristads PRO, Fristads SPF och hemtjänsten
2. Resa till intressant mål för besöksverksamheten.
3. Promenader från Skogslid med rullstolsburna deltagare och andra som kan
behöva en stödjande hand.
4. Träffar med anhöriga och anhörigstödjare två gånger i månaden
5. Mötesplats Kupan i Fristad, där vi har öppet tre dagar i veckan, tar emot
frivilliga som arbetar med besöksverksamhet och anhörigstöd mm.
6. Handarbetsträffar, terapiverksamhet.
7. Trivselträffar på Mötesplats Kupan.
8. Lusse-kaffe på Skogslid i Fristad varje år sedan 1939
9. Kulturarrangemang

Vår mötesplats Kupan betyder mycket för ensamma, gamla, äldre och sjuka i Fristad.
Att få komma till Kupan, samtala med någon, få stöd och värme betyder mycket för
många! Även för de omkring 30 personer som arbetar som frivilliga betyder
mötesplatsen väldigt mycket!
Men vi behöver rusta upp den för att få den mer funktionsduglig:

1. Vår mötesplats har något som vi närmast skulle kunna kalla ”kokvrå” – vi skulle
behöva ett kök där man kan baka och arbeta med trevliga fikastunder.
2. Vi behöver även utveckla utrymmet där vi tar hand om begagnade kläder –
ordna en tvättstuga, en plats för att ställa i ordning och stryka/pressa kläder (ett
klädvårdsrum)
3. Vi vill nu gärna utveckla vår mötesplats så att vi i lugn och ro kan ta emot
besökande som behöver en stund till samtal, till avkoppling, till att stressa ned,
till att få ro!
4. Vi vill ordna en utomhuskonsert med allsång för att ge människor som är
ensamma, äldre och sjuka en möjlighet att må bättre och koppla av hemma i
Fristad.

Kostnader för vårt projekt:
1. Kök med utrustning och arbetskostnader

2. Utveckla klädutrymmet, ordna tvättmaskin mm

130 000 kronor

60 000 kronor

3. Utveckla vår mötesplats

40 000 kronor

4. Utomhuskonsert med allsång

20 000 kronor

_____________________________________________________________________
250 000 kronor



Fristad den 22 februari 2013
Roland Palmqvist
Ordförande
Bilaga: Verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport för 2012 (fortfarande
preliminär, eftersom vi har lokalstämma den 26 februari 2013).
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FRISTAD-GINGRI RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012
Styrelse för Fristad-Gingrikretsen
Ordförande Roland Palmqvist, vice ordförande Monica Hammarnäs, sekreterare Sofia Göransson febr.-sept.
Lena Finlöf Nilsson från oktober 2012, kassör Eva Bertilsdotter, Övriga ledamöter: Vanja Karlsson, ViviAnn Alström och Gerd Andersson.
Fristad-Gingrikretsens verksamhet under år 2012
Besöksverksamhet
Fristad-Gingri rödakorskrets är sedan 1992 med och anordnar besöksverksamhet tillsammans med Svenska
Kyrkan och Missionskyrkan i Fristad, Fristads PRO och Fristads SPF. I gruppen ingår en representant för
Hemtjänsten. Conny Andersson ansvarar sedan 2006 för besöksverksamheten och gör fantastiska insatser
för verksamheten. Tack!
Under året har kretsen tack vare medel för projektverksamhet, som Regionrådet i Väst beviljat, kunnat bidra
till en extra guldkant på besöksverksamheten och vi har bl.a. gett medel till en resa till Hofsnäs. Vid jultid
gav vi Conny Andersson i uppdrag att förmedla en blomma till besökspersonerna och besökarna.
Promenader i Fristad med deltagare bl.a. från Skogslid
Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Skogslid och gjort promenader med rullstolsburna och andra
som kan behöva en stödjande hand. Promenaderna är mycket uppskattade av alla. Kjell Georgsson är
frivilligledare för verksamheten.
Träffar med anhörigvårdare
Under året har vi fått en bra struktur på träffarna för anhörigvårdare, Vi träffas var 14 dag – den ena gången
på Skogslid och nästa gång på Mötesplats Kupan. Vi har ett fint samarbete med anhörigstödjarna Mariette
Källén och Terttu Jeremejev och med vår nya diakon Daniel Castor. Vi är också tacksamma över det stöd vi
får av enhetschef Izabela Wigebom från stadsdelsförvaltningen i Borås.
Handarbetsträffar
I Fristad-Gingrikretsen samlas på vår Mötesplats Kupan ett 20-tal rödakorsare var fjortonde dag under höst
och vår och arbetar med handarbeten. Deltagarna i gruppen gör ett mycket värdefullt kulturarbete. Sif
Stenström har varit frivilligledare med ansvar för verksamheten. Mycket kreativitet, glädje, värme och stort
engagemang utmärker gruppen.
Luciakaffe på Skogslid
År 1939 bjöd kretsen boende på ålderdomshemmet i Fristad första gången på Luciakaffe. Det blev en fin och
uppskattad tradition. Under de senaste åren har vi samordnat vår bjudning med besöket av Borås Lucia.
Röda Korsets Mötesplats Kupan i Fristad
Vår Mötesplats Kupan har blivit en del av livet i centrala Fristad. Många kommer dit varje gång vi har öppet
för att ta en morgonfika eller lite eftermiddagskaffe. Vi har också kunnat bjuda in våra rullstolsburna vänner
från rullstolspromenaderna, våra besökare i besöksverksamheten, elever från Växaklassen vid Fristads
folkhögskola och många, många andra.
Under året har vi haft öppet tisdagar, torsdagar och lördagar. Vi har anordnat kurser på Kupan – både om
Kupanverksamheten och i Rödakorskunskap. Dessutom har flera av våra medhjälpare gått kurser på Fristads
folkhögskola i Första Hjälpen, hjärt/lung-räddning och Kris och medmänskligt bemötande. Under året har vi
sålt för drygt 300 000 kronor. Pengar som blir över, när bl.a. hyra, el, telefon, data och specerier betalats, ska
användas i vårt hjälparbete både här hemma och ute i världen! Tack alla som kommer med gåvor! Tack alla
ni som bakar för vårt café! Och tack alla ni som arbetar på vår Mötesplats Kupan! Alla gör en fantastisk

[Skriv text]
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insats och ni betyder mycket för att göra Röda Korset mer känt och mer respekterat i Fristad! Vi är faktiskt
en av få rödakorskretsar i landet som fått fler medlemmar under året!
Ett stort tack vill vi rikta till Erik Magnuson som på alla sätt engagerar sig och stöder oss – bl.a. har han låtit
sätta in nya fönster, markiser och persienner!
Samverkan i Borås
Samtliga kretsar i Borås deltar i ett samverkansråd, där kretsarna samordnar verksamhet över kretsgränserna och ger stöd åt varandra. På Riksstämman 2011 togs beslut om att lyfta fram samverkansråden
mer, eftersom vi behöver hjälpas å för att nå ut till alla områden ute i våra kommuner.
Kretsen har under året kunnat erbjuda kurser i Första Hjälpen och i Kris och medmänskligt bemötande tack
vare medel från Röda Korsets regionråd i Väst. Barbro Hansson har varit projektledare och vi har under åren
2010, 2011 och 2012 anordnat kurser i Första hjälpen och i Kris och medmänskligt stöd på Fristads
folkhögskola för ca 150 medlemmar från kretsarna i Borås. Kurserna har varit mycket uppskattade.
Kretsarna har också i samarbete med samverkansrådet tillsammans med Borås kommun finansierat kurser i
Första hjälpen för femteklassare i olika delar av kommunen. I vår krets har Asklandaskolan, Sparsörsskolan
och Borgstenaskolan fått utbildningen.
Kretskampen
Vi deltog även detta år i frågesportstävlingen Kretskampen och nådde ett ganska bra resultat. Många tyckte
dock att man blivit alltför bunden av datorer och att en del frågor var omöjliga att hitta svar till.
Julbasaren
Sista lördagen i november anordnade vi vår julbasar på Mötesplats Kupan. Basaren är en viktig del i vårt
arbete för att få medel till vår verksamhet. Vår ambition är att julbasaren ska vara en trevlig stund för alla –
för hela familjen!
Insamlingsverksamhet
Vid kretsstämman 2012 avsatte vi medel till Vård för papperslösa i Göteborg, till Röda Korsets
behandlingscenter för krigsskadade och torterade, till Hopp för utsatta barn och vuxna kring Victoriasjön, till
Arbete mot könsrelaterat våld i Demokratiska Republiken Kongo, till Hälso- och sjukvård för utsatta
kvinnor och barn i Afghanistan, till Förhindra svält i Etiopien, till Hjälp oss stärka unga tjejer i Liberia och
Malawi, till Första hjälpenutbildningar för årskurs fem i Fristad, Sparsör och Borgstena, till Hjälp till
studieresa för utvecklingsstörda vid Fristads folkhögskola, till Utbildningar i Första hjälpen och Kris och
medmänskligt bemötande samt till Besöksverksamheten i Fristad. Summa avsatta medel vid stämman
90 000 kronor. Under året har kretsen deltagit i de insamlingar som initierats från Röda Korsets styrelse och
skickat in 38 608 kronor. Vårkampanjen ägnades åt ”Hjälp barn att hitta hem!” och julkampanjen åt ”Aldrig
ensam” – mycket angelägna projekt. Vi har också skänkt medel till Katastrofreserven. Sammanlagt således
under året 128 608 kronor.
Vid insamlingen till Världens barn hade vi i styrelsen beslutat att dagens intäkter vid Mötesplats Kupan
skulle gå till Fristadsinsamlingen, som vi deltog i tillsammans med Vänga Röda Kors, Svenska kyrkan,
Hembygdsföreningen m.fl. Tillsammans fick vi in över 50 000 kronor som skickades till Radiohjälpen.
Generositeten bland Fristadborna är stor och vi tackar alla varmt för bidrag och alla insatser.
Kursverksamhet
Vi har under året fortsatt kursverksamheten i barnolycksfall för föräldrar på Öppna förskolan, och vi har
anordnat kurser i Första hjälpen och i Kris och medmänskligt stöd och kurser för femteklassare (se ovan
under Samverkan). Vi har också anordnat kurser i Rödakorskunskap för medhjälpare på Kupan.

OBS!
Verksamhetsberättelse, bokslut och balansräkning samt verksamhetsplan kommer att finnas på
Mötesplats Kupan! Om någon vill ha detta hemskickat så ring Roland Palmqvist 033-23 91 88!
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Fristad - Gingri Rödakorskrets

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

1
13-02-20

Preliminär
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr:

132

Perioden

Period fg år

19 250,00
8 570,00
13 388,00
20 000,00
0,00
300 801,00
28 000,00
10 000,00
400 009,00

13 435,00
0,00
4 724,50
950,00
50 000,00
0,00
190 082,00
0,00
259 191,50

0,00
0,00

427,00
427,00

400 009,00

259 618,50

-21 815,22
-317,00
12 237,00
-475,00
-4 657,83
-3 070,00
-436,25
-202,00
0,00
-34 000,00
-600,00
-53 336,30

0,00
0,00
0,00
0,00
-8 893,18
-7 364,40
-15 114,00
-5 246,00
-26 114,90
-4 838,00
15 400,00
-52 170,48

346 672,70

207 448,02

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5020
El hyrd lokal
5050
Lokaltillbehör hyrd lokal
5060
Städning, renhållning hyrda lokaler
5099
Övriga lokalkost. hyrda lokaler
5410
Förbrukningsinventarier
5420
Programvaror
5710
Frakt och transport
5831
Friv.: Resekostnadsersättning
5833
Friv.: Milersättning skattefri
5841
Friv.: Mötes/kurskostnad
5911
Annonsering
6072
Uppvaktningar
6110
Kontorsmaterial
6211
Fast telefoni
6230
Datakommunikation
6250
Porto
6310
Företagsförsäkringar
6390
Övr kostnader
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

-172 064,00
-17 684,00
-472,25
0,00
0,00
-6 909,00
0,00
0,00
0,00
-1 332,00
-7 438,70
-12 148,00
-2 663,00
-1 017,40
-2 976,00
-2 585,00
-750,00
-700,00
-11 100,00
-1 534,50
-241 373,85

-55 272,75
-9 755,00
0,00
-800,00
-19 933,25
0,00
-2 438,00
-3 816,00
-592,00
-4 007,10
-24 512,08
-10 140,00
-7 731,00
-714,00
-4 542,00
0,00
-1 010,00
0,00
0,00
0,00
-145 263,18

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-294 710,15

-197 433,66

Rörelseresultat före avskrivningar

105 298,85

62 184,84

Rörelseresultat efter avskrivningar

105 298,85

62 184,84

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3110
Lotterier
3119
Insamlade medel, bössinsamling
3130
Intäkter sektion 3
3420
Bidrag från HK
3530
Försäljning kupan
3531
Bidrag till kupans verksamhet
3532
Bidrag till besöksverksamheten
S:a Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3999
Påminnelseavgift
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010
Inköp material och varor
4110
Besöksverksamheten
4120
Utbildningar
4130
Medlmesaktiviteter
4211
Inköp livsmedel
4241
Inbköp RK-material
4242
Inköp för tillverkning & reparation
4311
Medel till krets/RKUF/Samv.råd
4320
Medel till HK
4370
Medel till extern insamling
4960
Förändring av lager
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Fristad - Gingri Rödakorskrets

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

2
13-02-20

Preliminär
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr:

132

Perioden

Period fg år

105 298,85

62 184,84

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310
Ränteintäkter
8313
Ränter & utdelning bank
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

163,00
0,00
163,00

0,00
438,00
438,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

163,00

438,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

105 461,85

62 622,84

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

105 461,85

62 622,84

0,00
0,00
0,00

-5 466,00
-28 000,00
-33 466,00

Resultat före skatt

105 461,85

29 156,84

Beräknat resultat

105 461,85

29 156,84

0,00

-58 313,68

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat från finansiella investeringar

Bokslutsdispositioner
8810
Ändamålsbest. medel Besöksverksamhet
8812
Ändamålsbestämda medel för kupan
S:a Bokslutsdispositioner

8999

Redovisat resultat

Fristad - Gingri Rödakorskrets

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

1
13-02-06

Preliminär
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr:

131

Ing balans

Period

Utg balans

15 400,00
15 400,00

-600,00
-600,00

14 800,00
14 800,00

12 188,00
12 188,00

8 250,00
8 250,00

20 438,00
20 438,00

Kassa och bank
1914
Handkassa frivilligledare
1940
Övriga bankkonto
S:a Kassa och bank

1 661,10
122 305,79
123 966,89

0,00
-7 861,57
-7 861,57

1 661,10
114 444,22
116 105,32

S:a Omsättningstillgångar

151 554,89

-211,57

151 343,32

151 554,89

-211,57

151 343,32

29 156,84
-5 466,00
-28 000,00
-88 932,05
-58 313,68
-151 554,89

0,00
5 466,00
28 000,00
31 686,32
58 313,68
123 466,00

29 156,84
0,00
0,00
-57 245,73
0,00
-28 088,89

0,00
0,00

-17 792,58
-17 792,58

-17 792,58
-17 792,58

-151 554,89

105 673,42

-45 881,47

0,00

105 461,85

105 461,85

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager mm
1460
Varulager försäljningsverksamhet
S:a Varulager mm
Fordringar
1790
Övr interimsfordringar
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
2030
2031
2080
2090
S:a Eget kapital

Eget kapital
Ändamålsbest. Besöksverksamhet
Ändamålsbestämda medel kupan
Obundet kapital
Årets resultat

Kortfristiga skulder
2999
Övr upplupna kostn, förutbet intäkter
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

SP2
BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för 2013
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2013-04-02

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-04-02

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0220 219
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-04-02 / bh

Programområde: 2
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2013-04-08

2013/KS0220 219

Karin Johansson
033-35 70 57

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan 2013
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument
för att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser och miljöåtgärder i en
växande kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till
att stärka kommunens konkurrenskraft.
Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar
på detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste.
Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete.
För att utöka produktionen ytterligare anser styrelsen att det är intressant att
överväga hjälp av konsulter både på plan- och markavdelning.
Behovet av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året.
Så har det alltid varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa. I
Samhällsbyggnadsnämndens remiss ges 11 planer högsta prioritet, 31 planer prioritet två och 21 planer inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan
fortsätta. Dessutom har 18 planer hamnat under gruppen detaljplaner som kan
avslutas om inget annat framkommer. Kommunstyrelsen har i huvudsak inget
att erinra mot nämndens prioritering men vill ge följande kommentarer:
Prioritet 1
Nr 5, Norrby, Gjutaren och Verkmästaren
Kommunstyrelsen vill påminna Samhällsbyggnadsnämnden om att fullmäktige
har att ta ställning till ett planprogram innan detaljplanearbetet inleds. Detta bör
framgå i texten.
Nr 6 och 11, Sandared, Sandared 1:81 och Sjömarken Räveskalla 1:25
Viktigt att samarbetet med Trafikverket prioriteras för att bostadsutbyggnaden i
Sandared och Sjömarken kan förverkligas.

2 (5)
2013-04-08

2013/KS0220 219

Karin Johansson
033-35 70 57
Prioritet 2
Nr 16, Centrum, Minerva
Styrelsen har blivit ombedd att avgränsa uppdraget i sitt yttrande över
verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen återkommer under året med precisering
och avgränsning av uppdraget.
Nr 17 och 46, Centrum, Ulysses och Centrum, Uranus
Dessa två uppdrag bör läggas samman för att spara resurser för kommunen.
Uppdraget ska placeras inom prioritet 2.
Nr 18, Dalsjöfors, Tummarp 1:78
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet.
Nr 19, Dammsvedjan, Svedjegatan
Förskoleplaner är viktigt att få fram för att klara kommunal service.
Kommunstyrelsen vill att denna prioriteras inom grupp 2. Det är även känt att
finns intressenter för att bygga bostäder i området vilket bör diskuteras
omgående.
Nr 22, Erikslund, Lundby 1:1
Diskussioner pågår om en annan lösning för idrottsanläggningen. Uppdraget bör
därför läggas under kategorin som inväntar besked eller andra beslut.
Nr 24, Fristad, Sik 1:117
Kommunstyrelsen undrar om detta uppdrag fortfarande är aktuellt.
Nr 32, Nordskogen
Detaljplanen för industriområdet utmed förbifart Sjöbo har varit ute på
granskning och är nära ett antagande. Området är av stor vikt att iordningsställa
och ska därför ligga inom prioritetsgrupp 1.
Nr 38, Sparsör, Paradis 1:4
Detaljplanen innehåller en förskola som behövs för att klara den kommunala
servicen. Planen ska prioriteras inom grupp 2. Diskussionerna med
Länsstyrelsen och Trafikverket behöver komma till en lösning.
Nr 41, Tullen, Triangeln
Området ingår i studien för förskoleetableringar. Kommunstyrelsen kan inte
lämna besked om ny förskola i dagsläget. Uppdraget bör tillsvidare läggas under
kategorin som inväntar besked eller andra beslut.
Nr 42, Viared, Viared 8:104, Viared Sommarstad
Kommunstyrelsen anser att det är av högsta vikt att vara aktiv i planer med
miljöfrågor. Viareds Sommarstad bör därför prioriteras inom grupp 2
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Planer som inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet påbörjas
Nr 44 Brämhult, Kyllared
Det är viktigt att kunna erbjuda tomter för verksamheter. För de delar av
området som ägs av kommunen, söder om rv40, bör detaljplanearbetet påbörjas
med prioritet 2.
Nr 50 Göta, Silverpoppeln
Området är lämpligt för förskola när reningsverket flyttas. Detaljplanen bör
kunna tas fram och kopplas till besluten om reningsverkets framtid.
Nr 52, Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4 (Hyberg)
Området kan vara intressant för förskola och bör därför invänta förskoleutredningen.
Nr 62 och 81, Viskafors, Pumpkällehagen
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet för
nr 62 enligt kartan, men det kommer troligtvis att ske under året. Däremot finns
uppdrag för nr 81. Kommunstyrelsen anser att endast ett av dessa skall finnas i
prioritetsgrupp 2. Besked om vilket område som är aktuellt kommer under året.

Detaljplaner som kan avslutas om inget annat framkommer
Nr 66 Bredared Prästgård
Det är viktigt att det finns byggbara tomter i våra tätorter. Planuppdraget bör
därför inte avslutas.
Nr 70, Ebbared, Ebbared 2:48
Styrelsen vill påminna nämnden om att planen skall göras med plankostnadsavtal. Kan inte ett sådant avtal träffas skall uppdraget avslutas.
Nr 77 Salängen, Nötskrikan
Planen har varit ute på utställning. Kommunstyrelsen anser att planen ska antas
så fort som möjligt och sedan gå ut på markanvisning för att kunna bebyggas
med bostäder.
I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra mot att de redovisade planuppdragen avslutas.
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Nya planuppdrag
Under 2013 har Kommunstyrelsen behandlat ett antal uppdrag som ännu inte
finns med i verksamhetsplanen. Dessa bör föras in i planen innan godkännande.
Sandared
Upphävande av vägreservat för Rv40 genom Sandared. Prioritetsgrupp 2.
Viared 8:118
Ytterligare utökning av Viareds verksamhetsområde vid Segloravägen
efterfrågas. Prioritetsgrupp 1.
Uppdrag som förväntas komma under året
Under 2013 kan nämnden förvänta sig att få följande planuppdrag:
Förskolor
Kommunstyrelsen har identifierat att det pågår en mängd planer för
bostadsändamål. Det innebär ett ökat behov av förskolor vilket inte syns i
verksamhetsplanen. Det är därför sannolikt att ett antal planer för förskolor
kommer att läggas till under året.
Strategisk plan för Knalleland
Den strategiska planen för Knalleland förväntas att antas under året. Den
kommer att leda till ett flertal detaljplaneuppdrag som ska tidssättas utifrån
genomförande.
Druvefors, Trandö 2
Utveckling av Åhaga för att stärka dess verksamhet.
Övrigt
När Borås Elnät etappvis ska avveckla sin verksamhet i kvarteret Elektra frigörs
en attraktiv yta i centrala staden. Udden kommer ingå i gångstråket utmed Viskan
och bör användas på bästa sätt. Kommunstyrelsen vill att Samhällsbyggnadsnämnden avsätter resurser för att göra en markanvändningsskiss både kort- och
långsiktigt för fastigheten Elektra 8, för att hitta den mest lämpade användningen
för området.
Kommunstyrelsen vill passa på tillfället att påminna Samhällsbyggnadsnämnden
om reglerna för kostnadsansvaret för utredningar i samband med planarbeten.
Planarbete som omfattar privat mark betalas av den privata exploatören medan
planarbete som omfattar kommunal mark betalas med Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag.
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Styrelsen vill också uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden om att en del
planuppdrag är 5 år eller äldre. Det kan finnas anledning att ifrågasätta om initiativtagaren fortfarande är intresserad av att genomföra intensionerna i uppdraget.
Slutligen saknar styrelsen uppgifter om de trafikplaneringsuppdrag som åligger
nämnden.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Samrådshandling
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Verksamhetsplanen utgör underlag för den politiska
prioriteringen av uppdragen under 2013. Den är uppdelad
i två delar.
Första delen, innehåller mål och beskrivning av
planavdelningens verksamhet.
Andra delen, innehåller prioritetsgrunder samt förslag till
prioritering av de olika uppdragen. Här finns även kartor
samt en kort presentation av de olika planuppdragen.

Omslagsbild fram och baksida:
Visionsbild för Nedre Norrby, (Josefina Söderberg, Borås Stad)

2

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Mål

2. Arbetsformer

Det övergripande målet för verksamheten är att styra
samhällsutveckling mot den av kommunfullmäktige
antagna visionen ”Vision 2025” för Borås Stad. Det
innebär att vi ska verka för att följande mål och strategier
utvecklas:

Att ta fram en detaljplan är en relativt lång process. Alla
steg är reglerade i Plan och Bygglagen. Från planarbetets
början till planens antagande tar det ofta mer än ett år,
ibland flera år. Arbetet med planuppdragen ska utföras
effektivt och målinriktat därför är det viktigt med

x
x

x

x

Erbjuda attraktiv mark för etableringar.
Förtäta boendet i centrum och sträva efter att
tredubbla antalet invånare i stadskärnan från
2012 till 2025.
Utforma socialt hållbara bostäder över
generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer.
Utveckla mötesplatser i det offentliga rummet
med nya parker, grönytor och torg för mänsklig
samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa
utbyten. Viskan får en framträdande plats och ger
möjlighet till både aktiviteter och sinnesro.

x

x

Verka för att stadskärnan har en livskraftig
blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer,
lägenheter och upplevelser så att staden lever
under dygnets flesta timmar.

tydliga prioriteringar av de olika uppdragen. Övriga
förvaltningars synpunkter inhämtas i ett tidigt skede.
Förvaltningsövergripande projektgrupper träffas under
planarbetet. Det är viktigt att alla deltagare arbetar aktivt
inom sina kompetensområden. Det breda arbetssättet
tillämpas för att klargöra mål, syfte och vilka problem som
kan uppstå i varje uppdrag. Den samlade kunskapen hos
deltagarna borgar för ökad kvalitet. Effektiviteten ökar
genom att med ett kreativt och konstruktivt arbetssätt lösa
planfrågorna successivt eller avbryta planarbetet om skäl
för det framkommer, innan onödigt arbete lagts ner på
projektet. Deltagarna från de olika förvaltningarna håller
sina presidier kontinuerligt underrättade om arbetet. Även
sakägare och övriga berörda av planarbetet ges tillfälle att
lämna synpunkter under planarbetet. De kan även bidra
till insikt om det unika hos orten och förståelse för de
lokala förhållandena.

Ha en dialog med stadens invånare, näringsliv
och organisationer för att gemensamt verka för en
livskraftig och långsiktigt hållbar stad.

Planavdelningens mål för 2013 är att förse Borås
med detaljplaner som innehåller minst 400 bostäder,
verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov
och tillgodose behovet av kommunal service samt att serva
små och stora aktörer med detaljplaner.
Planarbetet ska bedrivas effektivt med rätt kvalitet,
kreativitet och resultatinriktning. Ledorden är Kort, Klart,
Kraftfullt och med Känsla! Handlingar och informationer
ska vara tydliga, åskådliga och belysande. Rättssäkerhet,
rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter
i arbetet.
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begäran i två år. Under den tiden måste den gällande
planen upphävas eller ny plan vara klar.

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

Tidsbegränsade bygglov för tillfälliga åtgärder meddelas
ibland i strid mot gällande detaljplan. Vissa åtgärder
kan visa sig vara av permanent karaktär. Innan det
tidsbegränsade bygglovet går ut måste avgöras om
detaljplanen ska ändras eller om tiden kan förlängas.
3.4 Planbesked
När begäran om planbesked har inlämnats ska kommunen
besluta om planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet
ska framgå när arbetet bedöms vara klart. Om kommunen
inte avser att påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till
detta anges i planbeskedet.

I detaljplan regleras markanvändningen på ett juridiskt
bindande sätt. En detaljplan som vunnit laga kraft gäller
ända tills den upphävs eller ändras. Efter genomförandetiden har gått ut kan ändring eller upphävande
av detaljplan ske utan att ersättning för förlorade
planrättigheter behöver betalas ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram det
beslutsunderlag som behövs för beslut om positivt eller
negativt planbesked. Mål, syfte och vilka eventuella
problem som kan förutses och om de är möjliga att
klara bedöms i en projektplan som upprättas i samråd
med berörda förvaltningar. Stadskansliet redovisar
om riksintressen kan vara berörda och om begäran

I detaljplan vägs enskilda och allmänna intressen mot
varandra. Avvägningen mellan enskilda och allmänna
intressen ska enligt Europakonventionen vara rimlig eller
proportionerlig, den så kallade proportionalitetsprincipen.

överensstämmer med översiktsplanen och andra
policydokument avseende markanvändning. Däremot är
inte avsikten att problemen ska lösas i detta skede. Om
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked
genomförs de studier som är relevanta under planprocessen.

3.3 Begäran om planläggning
Initiativet till ändring av detaljplan eller ny planläggning
kan komma från såväl kommunen som från privata
intressenter. Det är angeläget att den som begär ett
planbesked verkligen har en roll vid genomförandet
av planen. Begäran görs på enkla och översiktliga
handlingar. För att kommunen ska ges möjlighet till en
bedömning om förutsättningarna för planläggningen,
ska begäran innehålla en beskrivning av ändamålet med
åtgärden, en karta som visar det aktuella området samt
i förekommande fall ett byggnadsverks karaktär och
ungefärliga omfattning. Utöver dessa minimikrav har
sökanden möjlighet att bifoga ytterligare underlag som
gör det lättare för kommunen att bedöma lämpligheten av
begärd åtgärd.
Om en begäran om bygglov följer gällande
detaljplan men åtgärden ändå prövas olämplig, kan
Samhällsbyggnadsnämnden uppskjuta prövningen av
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3.5 Detaljplaner

3.6 Områdesbestämmelser

Planarbete påbörjas tidigast när
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat positivt
planbesked. Detaljplaner kan upprättas med enkelt
planförförande, EPF, eller normalt planförfarande, NPF.
Planprogram kan vara det första steget vid upprättande av
detaljplan med normalt planförfarande. Planprogrammet
ska inte vara mer omfattande än ärendets betydelse kräver.

Områdesbestämmelser ska säkerställa ett syfte i
översiktsplanen inom ett begränsat område som inte
har detaljplan. Endast ett begränsat antal frågor
regleras. Det innebär att det inte alltid är nödvändigt
att upprätta detaljplan för att nå det avsedda resultatet

En behovsbedömning ska göras enligt Plan- och
bygglagen. Det kan göras i program- eller i samrådsskedet.
Bedömningen ska visa om planen har sådan betydande
miljöpåverkan att en miljöbedömningsprocess med
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
erfordras eller inte. I behovsbedömningen ska de
miljöaspekter tydligt redovisas som ligger till grund för
ställningstagandet, dvs. miljöpåverkan av den verksamhet
som planen tillåter samt planområdets och omgivningens

med kommunens planarbete. Där områdesbestämmelser
ger tillräcklig styrning av bebyggelseutveckling eller
bevarande, upprättas sådana. Områdesbestämmelser ger
inte byggrätt.
3.7 Yttranden
Under året bereder avdelningen
Samhällsbyggnadsnämndens svar på ett antal remisser från
andra nämnder, myndigheter eller statliga verk.

känslighet för störningar.

Planbesked

Planbesked

Planförslaget utarbetas

Samråd

Delegationsbeslut av planchefen
info till SBN

Samråd

Handlingarna
frädigställs

Samrådsredogörelse

Underrättelse
Delegationsbeslut av planchefen,
info till SBN

Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar om granskning

Utlåtande

Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden
antar detaljplanen

Antas av Samhällsbyggnadsnämnden
alt godkänns av SBN och antas av KF

3 veckors överklagandetid

3 veckors överklagandetid

Laga kraft

Laga kraft

Enkelt planförfarande - EPF

Normalt planförfarande - NPF
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4. Plankostnader
Planavgiften beräknas enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige. Kostnaden för planupprättandet är
en del av bygglovavgiften och tas vanligen ut i efterskott.
För planer som den enskilde exploatören har störst nytta av
upprättas planavtal mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen
och exploatören. Planavtalet reglerar planarbetets
genomförande och kostnad. Samhällsbyggnadsnämnden
och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för
planframställningen. Upprättandet av planhandlingar
sker normalt med egen personal. För vissa ärenden
anlitas en plankonsult. Administration och
upprättande av utlåtande över inkomna skrivelser
svarar samhällsbyggnadsförvaltningen alltid för.
Exploatören svarar för planavgiften, grundkarta och
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar för t ex
miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon, arkeologi,
riskanalys eller buller.
Planavtal tillämpas inte om kommunen har för avsikt
att gå in som enda hyresgäst hos en privat exploatör och
inte mot kommunala bolag eller stiftelser. Är avsikten att
kommunen ska hyra en mindre del av byggnaden, tillämpas
plankostnadsavtal med exploatören.
Plankostnaden beräknas så att kommunen tar betalt för
nerlagd tid enligt en fastlagd timtaxa. I plankostnadsavtalet
regleras även fasta kostnader för fastighetsförteckning,
grundkarta, tryck och annonsering i samband med
planprocessen.
När plankonsult anlitas är det kommunen som handlar
upp konsulten. Samhällsbyggnadsförvaltningen fakturerar
kostnaden för plankonsulten samt de administrativa
kostnader som orsakas av uppdraget.

5. Kulturmiljö och
arkitektur
5.1 Kulturmiljövård
Stadsantikvariens huvudarbetsuppgift är att medverka
med specialkompetens i detaljplaner, bygglovberedning
och rådgivning i byggnadsvårdsfrågor. Genom
informationsinsatser, som t ex föreläsningar och
stadsvandringar, förbättras invånarnas och byggaktörernas
kunskap om och förståelse för det byggda kulturarvet i
Borås Stad.
Under året inleds en revidering av byggnadsinventeringen
från 1997-98. Den ska även göras tillgänglig på Internet
bl a via Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida.
Vidare kommer fokus att ligga på att försöka styra
Länsstyrelsens bidragsmedel för vård av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse till objekt i Borås stad och att
utföra antikvariska kontroller i de fall där bidrag
bifalles. Stadsantikvarien kommer även att leda ett
projekt som ska introducera en ny bilddatabas för
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
5.2 Riktlinjer för Stadsmiljön
Under 2000-talet har en gradvis upprustning av centrala
Borås skett. Vi har fått fler uteserveringar. Södra
Strandgatan har blivit Sandwalls plats. Knalletorget,
Hötorget, Lilla Brogatan, Österlånggatan, Torggatan och
Stora Brogatan har rustats upp. Detta är ett systematiskt
arbete som har givit ett starkt gensvar hos Borås invånare.
Vi tycker om denna vitalisering och en vanlig uppfattning
är att det har blivit trevligare att vistas i Borås.
Stadskärnan är alla kommuninvånares angelägenhet. Stora
torget, Stadsparken och Allégatan, den del av centrum
som är byggd genom en rutnätsplan uppfattas som stadens
kärna och kommunens mittpunkt. Avsikten med Handbok
för stadsmiljön är att skapa en förståelse för värdet av
en samordnad stadsmiljö samt ge exempel på hur vi
åstadkommer en vacker och funktionell stadskärna.
För att göra stadskärnan ännu attraktivare krävs ett
helhetstänkande i gestaltningen av gator, parker och
torg. Planavdelningen har tillsammans med Teknisk
förvaltningen och andra berörda förvaltningar med Åsa
Hagnestål i spetsen tagit fram riktlinjer för stadsmiljön och
en handbok för stadsmiljön.
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Riktlinjerna strävar mot att så tydligt som möjligt klargöra
hur utformningen av Borås centrum ska ske. Handboken
utgår ifrån riktlinjerna men går närmare in i detalj när det
gäller utformningen av stadsmiljön.
I många fall är det platsens förutsättningar som styr den
slutgiltiga utformningen. Därför bör både riktlinjerna och
råden i Handbok för Stadsmiljön tillämpas i samråd med
stadsarkitekten eller personal med gestaltningskompetens
på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
5.3 Arkitektur och stadsbyggnadsprogram
I Borås Stads miljömål för god bebyggd miljö anges att
ett arkitekturpolitiskt program som belyser estetiska och
kulturhistoriska värden ska upprättas.

7. Medarbetare på
planavdelningen
Andreas Klingström

planchef

Kristina Axelsson

planarkitekt

Kristine Bayard

planarkitekt (föräldraledig 2013)

Per Bratthammar

trafikplanerare

Marlene Bro

planarkitekt (börjar i mars )

Elisabet Clementsson

planarkitekt

Elina Friberg

planarkitekt

Åsa Hagnestål

planarkitekt/landskapsarkitekt

Jonas Hallberg

planarkitekt

Fredrik Hjelm

stadsantikvarie

Birgitta Höök

planadministratör (börjar i april )

Anders Johansson

planarkitekt

Eva-Marie Larsson

planarkitekt (börjar i april)

5.4 Stadsbyggnadspris
Tillsammans med andra intressenter i Borås Stad
delar Samhällsbyggnadsnämnden periodvis ut
stadsbyggnadspris. Det är en premiering av värdefulla
bidrag inom stadsbyggnadsområdet i kommunen.

PLANAVDELNINGEN

6. Uppföljning av
verksamhetsplanen 2012
Planavdelningen

Utfall
2010

Utfall Utfall
2011 2012

Förstudier

16

11

6

Program, samråd

3

2

3

Program, godkänns

1

2

0

Plan, enkelt förfarande, samråd

1

3

2
1

Plan, enkelt förfarande antas

1

2

Plan, normalt förfarande, samråd

6

14

8

Plan, normalt förfarande, granskning

9

5

5

Plan, normalt förfarande antas/godkänns

15

6

5

Samråd områdesbestämmelser

0

0

0

Utställning områdesbestämmelser

0

0

0

Områdesbestämmelser antas/godkänns

0

0

0

Utredning

2

4

0

Yttrande

6

11

12
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Planuppdrag och prioriteringar 2013

Förslag till nytt Energi och Miljöcenter vid Sobacken, planuppdrag nr 8. (Fotomontage:Borås Energi och Miljö

Prioritetslista uppdrag

Grunder för prioritering
Planuppdragen prioriteras efter nedanstående mål:

Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i två
prioritetsgrupper.
Prioritet 1

Prioritet 2

Dessa uppdrag ges förtur då de är av
strategisk vikt för Borås.
Aktivt planarbete bedrivs i mån av tid.

Vissa uppdrag inväntar beslut som inte planavdelningen
råder över, dessa uppdrag har då placerats i en
väntekategori. När beslut fattats prioriteras uppdraget till
antingen 2 eller 1 beroende på uppdragets dignitet.

Befrämja sysselsättning
Skapa attraktivt boende, minst 10 lägenheter
Klara kommunal service
Möjliggöra infrastrukturprojekt
Förbättra miljön
Bevara kulturmiljöer
Slutföra påbörjade uppdrag

Slutligen finns en kategori med uppdrag som bör avslutas
om inget annat framkommer som talar emot.
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Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prioritet 1
Uppdrag

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

Kommentar

1

Centrum, Pallas 1

P 16/09

Elisabet

Kristina

Bostäder, handel

Antal lgh

125

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Centrum, Vitsippan
Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2
Hestra Parkstad, Hestra 5 och 6
Norrby, Gjutaren o Verkmästaren
Sjömarken, Räveskalla 1:25
Viared, Viared Östra
Viskafors, Rydboholm 1:451
Göta, Osdal 3:2, Regementsstaden
Östermalm, Samariten 4
Sandared, Sandared 1:81

P 02/11
BN2011-613
P 45/06
BN2011-1623
P 12/07
P 15/09
P 14/09
P 03/09
P 1/11
BN2011-1780

Kristina
Elisabet
Eva-Marie
Jonas
Jonas
Marlene
Anders
Anders
Elina
Marlene

Elisabet
Jonas
Marlene
Kristina
Åsa
Andreas
Kristina
Jonas
Andreas
Kristina

Bostäder, kontor
Handel
Bostäder
Ny stadsdel
Bostäder
Verksamheter
Industri
Ny stadsdel
Bussterminal
Bostäder

100

100

Uppdrag

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

Kommentar

Antal lgh

Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl.
Brämhult Norra, Brämhult 11:1
Brämhult Norra, Brämhult 2:32
Centrum Hugin 1 m fl
Centrum, Minerva
Centrum, Ulysses m.fl.
Dalsjöfors, Tummarp 1:78 m.fl.
Dammsvedjan, Svedjegatan
Druvefors, Kamelian
Druvefors, Solrosen 6
Erikslund, Lundby 1:1
Fristad, Fristads Torg
Fristad, Sik 1:117
Fristad Längjum 1:74
Frufällan, Längjum 5:8
Göta, Bockasjö 1
Göta, Vinrankan
Hestra Parkstad, Kantaten
Hulta, Hulta 4:38
Hälasjön
Nordskogen
Norrby, Byttorpshörn 1
Norrby, Solosången
Sandared, Sandared 1:614
Sjömarken, Norra Gränsvägen
Sjömarken, Viared 8:40
Sparsör, Paradis 1:4
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10
Trandared, Kransmossen
Tullen, Triangeln 8 m.fl.
Viared, Viared 8:104, Viared Sommarstad

BN 2012-135
P 15/08
P 22/08
BN 2011-1508
P 25/06
P 13/10
P 09/07
P 04/10
P 07/10
BN2011-1560
BN2012-1578
BN2011-616
P 35/07
P 4/11
BN 2012-1009
BN 2011-795
P 14/10
P 17/06
BN 2011-1781
BN 2012-136
BN 2012-324
P 22/10
P 03/11
P 11/10
P 10/09
P 24/07
P 39/05
P 21/10
P 05/10
P 11/06
BN 2012-995

Elina

Anders

Eva-Marie
Åsa
Elisabet
Kristine
Elisabet
Konsult
Elisabet
Elina
Kristina

Jonas
Kristina
Kristine
Anders
Jonas
Anders
Elina
Kristina
Åsa

2
2
10
70

Kristina
Konsult
Andreas
Eva-Marie
Anders

Kristina
Anders
Elisabet

Bevarandeplan
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bevarande, hotell
Parkering, centrum
Förskola, grupphus
Förskola, bostäder, LSS
Bostäder
Bostäder
Idrottsanläggning
Handel
Särskilt boende
Huvudmannaskap
Bostäder
Ändrad användning
Verksamhet, bostäder
Bostäder
Bostäder
Avstyckning
Industri
Bostäder
LSS, bostäder
Bevarande
Bostäder
Bostäder
Förskola, bostäder
Bostäder
Förskola
Bevarande, bostäder, förskola
VA-sanering, bostäder

100
1000
70

1400

Prioritet 2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Marlene
Andreas
Elisabet
Anders
Jonas
Jonas
Marlene
Åsa
Elina
Eva-Marie

Kristina
Anders
Elina

Kristina

Jonas

Verksamhetsplan 2013

Kristina
Marlene
Jonas
Anders
Anders
Elina

30
40
70
70

1
100
100
12

60

50
15
20
70
4
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Planer som inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan fortsätta
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Uppdrag

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

Kommentar

Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl.
Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl.
Centrum, Astern
Centrum, Uranus
Centrum, Viskaholm 2:1
Fristad, Kvarbo-Hästhagen
Fristad, Kullasand
Göta, Silverpoppeln
Hedared, Hedared 2:44 (Stavkyrkan)
Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4 (Hyberg)
Kristineberg/Furuberg
Landala, Lundby 1:1 (Viskastrandsgatan)
Norrmalm, Ynglingagatan, Folkungagatan
Sandared, Viken 1:12 m.fl.
Sandared, Sandhults Rydet 1:24
Sparsör, Fristads Klockarbol
Sparsör, Sölebo
Sörmarken, Hulta ängar
Tosseryd, Rännekulla 1:3
Viskafors, Pumpkällehagen
Dalsjöfors, Kråkhult 1:2

P 02/06
P 23/08
P 17/10
P 07/09
P 02/09
P 28/07
P 29/07
BN2011-902
P 23/07
P 30/07
P 19/09
P 08/10
BN2011-1495
P 05/07
P 16/10
P 31/07
P 12/05
P 18/06
P 13/09
P 11/07
P 31/07

Kristine
Konsult
Kristina
Elisabet
Kristine
Kristina

Anders
Elisabet
Kristine + Fredrik
Jonas
Anders

Andreas

Elisabet C

Jonas

Kristina

Kristine
Kristine

Anders
Anders

Elisabet

Uppdrag
Andreas

VA-sanering, bostäder
Industri
Vårdboende
Kontor
Centrum
VA-sanering, bostäder
VA-sanering
Förskola
Fastighetsreglering.
Bostäder
Bostäder
Bro och gata
Bostäder
VA-sanering, bostäder
Bostäder
VA-sanering, bostäder
Bostäder
Bostäder, vårdboende
Bostäder
Bostäder
Huvudmannaskap

Antal lgh

Detaljplaner som kan avslutas om inget annat framkommer
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Uppdrag

Nummer

Alideberg, Glesvingen
Bredared, Bredared 2:20
Bredared, Prästgård 1:44
Byttorp, Byttorpsgård 10
Dalsjöfors, Gårda
Dalsjöfors, Skänstad 1:82
Ebbared, Ebbared 2:48
Ekås, Kypered 1:10
Ekås, Kypered 1:12 och 1:46
Frufällan, Gingri-Äspered 2:4
Frufällan, Längjum 2:15
Göta, Lorensberg
Hedared, Hedared 2:44
Salängen, Nötskrikan
Storängen
Viared, Viared 5:1
Viskafors, Rydboholm 2:83
Viskafors, Pumpkällehagen

P 36/06
P 03/06
P 01/05
P 06/08
BN2011-10
P 21/07
P 04/07
P 48/06
P 17/05
P 20/08
P 05/05
P 46/06
P 03/10
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Planarkitekt

Biträdande

P 20/09
P 17/07
P 14/07

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar

Centrumändamål
Industri
Bostäder
Avstyckning
Omvandling av industriområde
Bostäder
Omvandling fritidshusområde
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Avstyckning
Fastighetsreglering
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Konferrensanläggning, SPA
Bostäder
Bostäder

Antal lgh

Prioritet 1
1 Centrum, Pallas 1, P 16/09 (Norr)

8 Viskafors, Rydboholm 1:451, P 14/09 (Väster)

Planuppdraget avser till- och påbyggnad. På
parkeringsgaragets tak föreslås radhus i två våningar. Mot
stadsparken rivs delar av befintlig byggnad för att ge mer
utrymme mot Viskan. Mot Hallbergsplatsen föreslås ett
punkthus med bostäder eller hotell i 24 våningar.

Borås Energi och Miljö AB arbetar med att planera för ett
nytt avloppsreningsverk samt kraftvärmeverk på Sobacken.
Planarbetet bedrivs parallellt med tillståndsprocessen för
anläggningen varför enkelt planförfarande tillämpas.

Elisabet /Kristina

9 Göta, Osdal 3:2, Regementsstaden, P03/09 (Väster)

2 Centrum, Vitsippan 1 m.fl, P 2/11 (Öster)
Kvarteret är beläget nära stadsmotorvägen vid
Annelundsmotet, den södra entrén till Borås Centrum.
AB Bostäder vill bygga ett 24 våningar högt hus med hög
arkitektonisk kvalitet som ett landmärke för staden. I
markplan avses kommersiella lokaler tillskapas.
Kristina/Elisabet

3 Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2, BN2011-616 (Väster)
Kommunstyrelsen har begärt att
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra
detaljplanen från idrott till handelsområde.
Elisabet/Jonas

4 Hestra Parkstad, Hestra 5 och 6, P45/06 (Väster)
I slutet av 80-talet togs en Fördjupad översiktsplan fram
för Hestraområdet, delar av planen har genomförts så som
bomässeområdet och Hestra 3 och 4. Nu går planerna
vidare för Hestra 5 och 6. Här ska vi pröva möjligheten att
få fram villatomter och eller grupphusområden.
Eva-Marie/Marlene

5 Norrby, Nedre Norrby, BN2011-1623 (Väster)
På två centrala kvarter vid resecentrum planeras för en ny
stadsdel med ca1000 nya lägenheter. Ambitionen är läka
samman Norrby med den nya stadsdelen och på så sätt
minska barriärerna mellan centrum och Norrby
Jonas/Kristina

6 Sjömarken, Räveskalla 1:25, P 12/07 (Väster)
AB Sandhultsbostäder vill uppföra flerbostadshus inom
område med 50-100 lägenheter. En torgplats planeras vid
Missionskyrkan.
Jonas/Åsa

7 Viared, Viared Östra, P15/09 (Väster)
Planprogrammet för Viared Östra har godkänts
av Kommunfullmäktige. Planen innehåller
verksamhetsområden och anslutning av riksväg 27 till
riksväg 40.
Marlene/Andreas

Anders/Kristina

PEAB har förvärvat området från Vasallen och avser att
bygga en ny stadsdel i Borås med 1300 bostäder. Borås
Stad äger även en del av området, där det är möjligt att
uppföra 100-200 bostäder. Detaljplanen har varit ute på
samråd. Regementsstaden ingår som en del Borås Stads
medverkan i Energimyndighetens program Uthållig
kommun med fokus på hållbara transporter ( Mobility
Management).
Anders/Jonas

10 Östermalm, Samariten 4, P1/11 (Norr)
Planuppdraget syftar till att ge busstrafiken företräde och
att förbättra bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus.
Elina/Andreas

11 Sandared, Sandared 1:81, BN2011-1780 (Väster)
En fd industrifastighet ska omvandlas till ett nytt
bostadsområde med ca 70 bostäder i flerfamiljshus.
Området ligger i direkt anslutning till Sandareds station.
Marlene/Kristina

Prioritet 2
12 Bosnäs, Bosnäs 3:1, BN2012-135 (Väster)
De befintliga byggnaderna är värda att bevara. Gällande
detaljplan anger att området ska användas för allmänt
ändamål vilket förhindrar privat användning. Kommunen
vill sälja till någon som kan bevara det kulturhistoriska
värdet. Planen måste ändras inför försäljning.
Elina/Anders

13 Brämhult Norra, Brämhult 11:1, P15/08 (Öster)
I gällande detaljplan är området ”Parkmark”. På
fastigheten kan två nya byggrätter tillskapas. Om även
kommunens mark och Brämhult 2:32 strax söder om detta
område ingår i planen kan drygt 10 byggrätter för småhus
tillskapas. Kommunstyrelsen tillstyrker planupprättande
tillsammans med P 22/08, Brämhult 2:32.

14 Brämhult Norra, Brämhult 2:32 P22/08 (Öster)
I gällande detaljplan är området ”Parkmark”. Förslaget
innehåller 8 tillkommande byggrätter, de flesta som
parhus. Kommunstyrelsen tillstyrker planupprättande
tillsammans med P 15/08, Brämhult 11:1.

Verksamhetsplan 2013

11

15 Centrum, Hugin 1, BN 2011-1508 (Norr)

22 Erikslund, Lundby 1:1, BN 2012-1578 (Norr)

Exploatören har för avsikt att uppföra ett långsmalt
flerbostadshus på parkeringen.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt att
Samhällsbyggnadsnämnden ändrar gällande detaljplan
så att det blir möjligt att uppföra en gymnastikhall på
nuvarande parkeringen till Ryahallen.

Eva-Marie/Jonas

16 Centrum, Minerva m fl, P 25/06 (Norr)

Elina/Kristina

Stadsbyggnadskontoret har Byggnadsnämndens uppdrag
att ändra detaljplanen så att befintligt vandrarhem kan få
permanent bygglov. Kulturmiljöprogrammet, antaget av
kommunfullmäktige, pekar ut flera fastigheter i närheten
som ska bevaras med hjälp av bestämmelser i detaljplan.
Kommunstyrelsen har inte fått frågan om utökning av
planområdet, detta bör bedömas i samband med styrelsens
yttrande över verksamhetsplanen för 2013.

23 Fristad, Fristad Torg, BN 2012-1009 (Norr)

Åsa/Kristina

Kristina/Åsa

17 Centrum, Ulysses, Uranus m.fl, P 13/10 (Norr)

24 Fristad, Sik 1:117, P35/07 (Norr)

Parkeringsbehovet i södra delarna av centrum behöver lösas.
I planprogram studeras möjligheterna att ändra gällande
detaljplaner så att två större parkeringshus kan uppföras
mot rv 40. Tidigare verksamhetslokaler innehåller en
mängd olika verksamheter, t ex kontor, skolor, gym, butiker
och frisörsalonger. I gällande planer är markanvändningen
”Industri”. Användningen av kvarteren förslås vidgas.

I anslutning till äldreboendet på Skogslid finns intresse
att uppföra ett högre hus med 25 lägenheter om 60
kvadratmeter för äldre.

Elisabet/Kristine

18 Dalsjöfors, Tummarp 1:78 m.fl, P09/07 (Öster)
Planens syfte är att komplettera befintlig bostadsbebyggelse
med 25-30 bostäder i mindre flerfamiljshus, grupphus/
markbostäder samt att skapa möjligheter för etablering av
en förskola om 6 avdelningar.

Livsmedelsbutiken går bra och behöver utökade ytor.
Tillbyggnad mot torget tar en del torgyta i anspråk vilket är
acceptabelt. Den fd konsumbutiken står tom sedan många.
Om det finns möjlighet att flytta biblioteket från Skogslid
frigörs ytor för äldreboendet och besökare till biblioteket
bidrar till att ge liv åt torget.

25 Fristad, Längjum 1:74, P04/11 (Norr)
Detaljplanen för industrimarken behöver ändras så att
det bli möjligt att ansluta en av tomterna med en väg.
Planändringen handlar om att justera allmänplatsmark i
området.

26 Frufällan, Längjum 5:8, BN 2011-616 (Norr)

Kristine/Anders

Fastighetsägaren vill ändra gällande detaljplan så att det
blir möjligt att stycka tomten i två delar och få ytterligare
en byggrätt. Kommunstyrelsen är positiv till att ändra
planen.

19 Dammsvedjan, Svedjegatan, P 04/10 (Väster)

27 Göta, Bockasjö 1, BN2011-795 (Väster)

Planen syftar till att lösa tre angelägna behov, tillfart till
nytt idrottsområde på Gässlösa, förskola och LSS-bostad.
Som bonus finns utrymme för bostäder. Parallellt med
plansamråd avses markanvisningstävling anordnas för
bostäderna.

Gällande detaljplan begränsar användningen till allmänt
ändamål. Sedan stora delar av Postens verksamhet har
upphört finns på fastigheterna privata verksamheter
med stöd av tidsbegränsade bygglov. För att kunna ge
permanenta bygglov krävs att detaljplanen ändras.

Elisabet/Jonas

Andreas/Kristina

20 Druvefors, Kamelian, P07/10 (Väster)

28 Göta, Vinrankan 1:1, P14/10 (Väster)

Hökerums Bygg AB har för avsikt att gå vidare med
den del som undantogs från samrådshandlingen. De
störningar som fanns från omgivande industri har minskat
så mycket att det är möjligt att uppföra bostäder söder om
Textilmuseet.
Anders/Konsult

Borås Elnät AB avser att förstärka förstärka elnätet för
södra/sydvästra delen av Borås- En ny mottagningsstation
är lämplig att bygga inom kv Vinrankan. På sikt kommer
130 kV utomhusställverket vid Kasernvägen att avvecklas.
Längs Varbergsvägen tillskapas nya byggrätter för bostäder
genom att gatunätet studeras om.
Eva-Marie/Anders

21 Druvefors, Solrosen 6, BN2011-1560 (Väster)
Fastighetsägaren vill uppföra bostadshus på Solrosen 6.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett förslag om två
nya hus på fastigheten som underlag för fortsatt planarbete.
Elisabet/Elina
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29 Hestra Parkstad, Kantaten 1, P17/06 (Väster)

37 Sjömarken, Viared 8:40, P24/07 (Väster)

Fd Hestra Sjukhem är ett av de områden som föreslås
bebyggas med bostäder i planprogrammet för marknära
boende godkänt av Kommunfullmäktige 23 februari 2006.
Efter parallella arkitektuppdrag har ett förslag med både 5
våningar höga bostadshus och låga radhus ansetts lämpligt
att ligga till grund för ny detaljplan.

Gällande detaljplan avser verksamheter på fastigheten.
Fastighetsägaren vill ändra detaljplanen så att det är
möjligt att bygga bostäder. Kräver att omgivande industri
tas med i planen.

Anders/Elisabet

38 Sparsör, Paradis 1:4, P 39/05(Norr)

30 Hulta, Hulta 4:38, BN 2011-1781 (Öster)

Stadsdelsförvaltningen har framfört att förskola behövs.
Planen innehåller även bostäder och en säkrare anslutning
till rv 42.

Fastighetsägaren vill ändra gällande detaljplan så att det
blir möjligt at uppföra 8-10 enbostadshus på området.

31 Hälasjön, BN 2012-136 (Väster)
Kommunstyrelsen har begärt att
samhällsbyggnadsnämnden ska ändra gällande
områdesbestämmelser så att det blir möjligt att sälja
de kommunala arrendetomterna inom Hälasjöns
småstugeområde.
Marlene/Kristina

Marlene/Jonas

Åsa/Anders

39 Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10, P 21/10 (Norr)
Med anslutning till den kommande cirkulationsplatsen
norr om Nordskogen planeras ett bostadsområde med
varierat innehåll på privat mark. Nuvarande anslutningen
till rv 42 från Tosseryd stängs. Trafiken avses anslutas till
den kommande rondellen.
Elina/Anders

32 Nordskogen, BN2012-324 (Norr)

40 Trandared, Kransmossen, P 05/10 (Öster)

Gällande detaljplan för Nordskogen industriområde ändras
En ny förskola planeras vid Kransmossens idrottsplats.
så att gatan kan få en annan sträckning.
Eva-Marie/Elina
Andreas

33 Norrby, Byttorpshörn 1, P22/10 (Väster)
Vid Alingsåsvägen vill fastighetsägaren uppföra ett eller
flera flerbostadshus.
Elisabet/Elina

34 Norrby, Solosången P03/11 (Väster)

41 Tullen, Triangeln 8 m.fl, P11/06 (Väster)
Den gamla tullstugan bör bevaras. Buller från
Göteborgsvägen måste hanteras vilket kan vara svårt men
får utredas mer i planuppdraget. Kommunen äger marken.
Även möjligt att utreda plats för ny förskola, kräver att
uppdraget utökas och att KS hörs.

Ett särskilt boende behöver byggas inom området.

42 Viared, Viared 8:104, P11/09 (Väster)

Anders

Planuppdraget för Viared Sommarstad avser VA-sanering
och möjlighet att bygga större bostadshus inom nuvarande
fritidsområde. Planprogram för området har godkänts av
Kommunfullmäktige.

35 Sandared, Sandared 1:614, P11/10 (Väster)

AB Sandhultsbostäder har tecknat köpeavtal med
Banverket. Gällande detaljplan anger att bostad får finnas Kristina/Jonas
i fd stationshuset. Villkor för köpet är att detaljplanen har
ändrats och möjligheten att bo nära järnvägen har tagits
bort. Både stationshuset och magasinet har kulturhistoriskt
värde.
Jonas/Kristina

36 Sjömarken, Norra Gränsvägen, P10/09 (Väster)
Planuppdraget bygger på planprogram för Sjömarken
Centrum som godkändes av Kommunfullmäktige 200706-25. Planprogrammet anger att området är lämpligt för
nya bostäder i ett attraktivt och centralt läge i kommunen.
Lokalisering av förskola förordas i studien över lämpliga
platser för förskolor. Planuppdraget motiveras även av
utbyggnadsplaner för idrottsplatsen.
Jonas/Marlene
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Detaljplaner som inväntar beslut
innan planarbete kan fortsätta
43 Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl, P02/06 (Väster)
Gällande detaljplan ger för de flesta tomter en byggrätt
på 60 kvadratmeter, några har tillåten bruttoarea 100
kvadratmeter. Drygt hälften av de 204 fritidshusen bebos
permanent. Konsekvenserna för området om byggnadsytan
tillåts öka har utretts i planprogram. Kommunalt VA
ska genomföras. Kommunfullmäktige har tagit ställning
till tillämpning av VA-taxan när kostnaderna överstiger
den normala avgiften. Samråd genomfördes sommaren
2008. Fortsatt planarbete avvaktar principbeslut från
KS om tillämpning av kommunalt huvudmannaskap i
omvandlingsområden. . Miljöförvaltningen undersöker
om området fortfarande är aktuellt för VA-sanering och
återkommer till planavdelningen.
Kristine/Anders

44 Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl, P23/08 (Öster)
Planarbete för ett nytt verksamhetsområde i de östra
delarna av Borås. Fortsatt planarbete avvaktar pågående
markförhandlingar.

49 Fristad, Kullasand, P 29/07 (Norr)
Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för
Kullasand. Syftet är att VA-sanera fritidshusområdet
och att underlätta åretruntboende. Fortsatt planarbete
avvaktar principbeslut från KS om tillämpning av
kommunalt huvudmannaskap i omvandlingsområden.
Miljöförvaltningen undersöker om området fortfarande
behöver VA-anslutas.

50 Göta, Silverpoppeln, BN2011-902 (Väster)
Befintlig förskola inom kvarteret har tidsbegränsat bygglov.
På de aktuella fastigheterna går det att tillskapa utrymme
för en förskola om 5 avdelningar. Planarbetet avvaktar till
dess att Gässlösa avloppsreningsverk avvecklas.
Andreas/Elisabet

51 Hedared, Hedared 2:44, P23/07 (Väster)
Stavkyrkan har fått bygglov för förråds- och
toalettsbyggnad men begäran om sammanläggning av
Hedared 2:15 och 2:44 har inte kunnat genomföras då det
strider mot detaljplanen för området. Ny detaljplan måste
upprättas. Nytt planavtal ska upprättas med kyrkan innan
planarbetet kan fortsätta.

52

45 Centrum, Astern, P17/10 (Norr)
Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning som innebär
att ett privat äldreboende byggs på parkeringen mitt emot
Stadsparksbadet.
Kristina/Elisabet

Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4, P30/07 (Öster)

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige 13
december 2007 som underlag för fortsatt detaljplanering.
Förslag till utbyggnad om ca 40 bostäder med lätta
fotavtryck inbäddade i gröna rum prövas i detaljplan.
Avvaktar beslut om markanvisning.

46 Centrum, Uranus, P 07/09 (Norr)

Jonas/Kristina

Kommunstyrelsen är positiv till att Byggnadsnämnden
prövar planändring från industri till utbildning,
kontor. Byggnaden innehåller butiker kontorshotell,
utbildningslokaler, föreningslokaler och gym delvis med
tidsbegränsade bygglov. Planuppdraget samordnas i
planprogram för Centrum, kv Ulysses m fl.

53 Kristineberg/Furuberg, P 19/09 (Väster)
Ett byggföretag har visat intresse för att köpa kommunal
mark för att uppföra villor i sluttningen mellan
Kristineberg och Furuberg. Företaget har lämnat in en
ansökan om förlängd markanvisning.

Elisabet /Kristine

54 Landala, Lundby 1:1,

47 Centrum, Viskaholm 2:1, P 02/09 (Norr)

Detaljplanen för Simonsland innehöll under utställningen
en ny bro över Viskan strax norr om Kungsbron mot
Viskastrandsgatan. Området har undantagits från den
planen. Frågan prövas i särskild plan. Uppdraget kan bli
högre prioriterat när den Strategiska planen för Knalleland
har godkänts.

I anslutning till Sven Eriksonsgatan och Viskan vill Steen
& Ström uppföra en citygalleria samordnat med kv Eko
(fd posthuset). Borås Wäveris gamla kontorsbyggnad mot
Viskan bevaras. Avvaktar material från exploatören
Kristine/Jonas

55 Norrmalm, Norrmalm 1:1, BN2011-1495 (Norr)

48 Fristad, Kvarbo-Hästhagen, P 28/07 (Norr)
Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet
för Kvarbo-Hästhagen. Syftet är att VA-sanera
fritidshusområdet och att underlätta åretruntboende.
Genom att tillåta att ett större område exploateras för
bostäder slås kostnaderna för VA-sanering ut på ett större
antal fastigheter. Avvaktar principbeslut från KS om hur vi
ska tillämpa huvudmannaskap på allmän plats.

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning för
flerbostadsbebyggelse inom stadsdelen. Syftet är bl a att
kunna erbjuda full tillgänglighet i ett bostadsområde
som saknar tillgängliga bostäder för äldre och
funktionshindrade personer. Avvaktar material från
exploatör.

Kristina/Anders

14

Borås Stad

P 08/10 (Norr)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

56 Sandared, Viken 1:12 m.fl, P05/07 (Väster)

62 Viskafors, Pumpkällegatan, P11/07 (Väster)

Kommunstyrelsen har i yttrande över ett bygglov,
uppmanat Byggnadsnämnden att ändra gällande
detaljplan för att möjliggöra lämplig exploatering och
sanering av vatten- och avloppsnätet. Fortsatt planarbete
avvaktar principbeslut från KS om tillämpning av
kommunalt huvudmannaskap i omvandlingsområden.
Miljöförvaltningen undersöker om området fortfarande
är aktuellt för VA-sanering och återkommer till
planavdelningen.

Byggnadsnämnden har i verksamhetsplanen för
2007 lagt till ett uppdrag att fortsätta planeringen av
Pumpkällehagen med område för eget byggande av villor.
Avvaktar beslut om Viskaforshem får sälja mark för eget
byggande.

57 Sandared, Sandhults Rydet 1:24, P16/10 (Väster)
Sandhultsbostäder har tillskrivit Kommunstyrelsen
angående exploateringsmark för hyresbostäder. Området är
i gällande detaljplan parkmark och klätt med företrädesvis
granskog. Det är avskilt från Viaredssjön med järnväg.

Elisabet/Andreas

63 Dalsjöfors, Kråkhult 1:2, P31/07 (Öster)
Fastighetsägaren vill ändra huvudmannaskapet från
kommunalt till enskilt på allmän platsmark. KS uppmanar
BN att pröva möjligheten att andra detaljplan i syfte
att ge samtliga allmänna platser inom planen enskilt
huvudmannaskap.

58 Sparsör, Fristads Klockarbo, P 31/05 (Norr)

Detaljplaner som bör avslutas

Öresjö är kommunens huvudvattentäkt. Gatunämnden
har genomfört en vatten- och avloppsutredning inom
Öresjös tillrinningsområde. För att skydda vattentäkten
och tillskapa tomter för attraktivt boende upprättas en ny
detaljplan för området. Plan för Hovalida Norra har varit
utställd. Om gatukostnadsutredning ska genomföras krävs
ny utställning. Fortsatt planarbete avvaktar principbeslut
från KS om tillämpning av kommunalt huvudmannaskap i
omvandlingsområden.

64 Alideberg, Glesvingen 12:1, P 36/06 (Norr)

Kristine/Anders

Rani Metall började 2003 att flytta verksamhet till
Viared. De successivt tomma lokalerna behöver få
möjlighet att användas för verksamhet som kan
samlokaliseras med bostäder. Byggnadsnämnden har gett
Stadsbyggnadskontoret uppdrag att upprätta ny detaljplan
när plankostnadsavtal har tecknats. Om fastighetsägaren
inte har intresse av att ändra detaljplanen föreslås att
planuppdraget avslutas.

59 Sparsör, Sölebo, P 12/05 (Norr)
Innan arbetet med detaljplanerna påbörjades har de
principiella frågorna avseende skyddsavstånd mot
järnvägen, exploateringsgrad m m övervägts i ett
planprogram som antagits av Kommunfullmäktige.
Inför utställning begränsas planområdet. Avvaktar
exploateringsintresse för Sölebo.
Kristine/Anders

60 Sörmarken, Hulta ängar, P 18/06 (Öster)
Sydost om fd Hulta Sjukhem finns ett områden som
föreslås bebyggas med bostäder i planprogrammet för
marknära boende inom centralorten. Planprogrammet
godkändes av Kommunfullmäktige. Både gruppbyggda och
styckbyggda småhus kan inrymmas inom området.

61 Tosseryd, Rännekulla 1:3 P 13/09 (Norr)
En byggfirma vill bygga ca 45 strax norr om Tosseryd.
Området är inte upptaget för bostadsbebyggelse i ÖP06
varför lokaliseringen måste prövas i planprogram.
Tillfartsvägen går genom område med högt naturvärde,
klass 3. Vattenförsörjningen av området bedöms bli
kostsam. Avvaktar den Strategiska planen för Sparsör,
Frufällan och Tosseryd.

Fastighetsägaren vill förädla sin fastighet, en fd
textilindustri. Detaljplanen måste ändras från
industriändamål till centrumändamål för att möjliggöra
handel. Om fastighetsägaren inte har intresse av att ändra
detaljplanen föreslås att planuppdraget avslutas.

65 Bredared, Bredared 2:20, P 03/06 (Norr)

66 Bredared, Prästgård 1:44, P 01/05 (Norr)
Området ingick i detaljplanen 1980 men undantogs från
antagandet p.g.a. planekonomin. Efterfrågan på villatomter
för byggande i egen regi gör att det finns anledning att
på nytt studera om området går att bebygga. Om det inte
finns intresse att genomföra planen föreslås att KS avslutar
planuppdraget.

67 Byttorp, Byttorpsgård 10, P06/08 (Väster)
Fastighetsägaren begär att planen ändras så att ett parhus
kan byggas mot Larsgatan. Den delen av fastigheten är
helt nedprickad i gällande detaljplan, dvs har inte byggrätt.
Markanvändningen är lämplig. Kommunstyrelsen
tillstyrker planuppdrag. Kolla aktualitet med
fastighetsägaren.

68 Dalsjöfors, Gårda 2:1, BN2011-10 (Öster)
Syftet är att omvandla industriområdet till ett område med
fler verksamheter, både handel och kontor. Fastighetsägaren
har inte för avsikt att gå vidare med planarbetet varför
uppdraget bör avslutas.
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69 Dalsjöfors, Skänstad 1:82 P21/07 (Öster)

76 Hedared, Hedared 2:44, P03/10 (Väster)

Förskolan Alprosgården är riven. Gällande detaljplan
ger byggrätt för allmänt ändamål. Kommunstyrelsen
uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen till exempelvis bostäder. Om det
inte finns intresse av att genomföra förslaget föreslås att
uppdraget avslutas.

Vid Källstigen finns ett radhus med 4 lägenheter.
Det finns efterfrågan i Hedared på radhuslägenheter.
Kommunledningen är beredd att sälja marken. Vid samråd
framkom stora problem med närheten till vattentäkten.
Planarbetet kan återupptas när vattenproblemen är lösta,
annars föreslås planarbetet att avslutas.

70 Ebbared, Ebbared 2:48, P04/07 (Väster)

77 Salängen, Nötskrikan (Norr)

Gällande detaljplan reglerar att området ska vara ett
fritidshusområde. Byggnadsytan är begränsad till 55
kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter
för komplementbyggnader. Omvandling till
permanentbostadsområde fortgår. 18 av 28 fastigheter
bebos året runt. Fortsatt utveckling kräver att planen
ändras. KS har krävt att planarbetet ska bedrivas med
plankostnadsavtal då det enbart är privata intressenter.
Då inget avtal har upprättats föreslås att planarbetet
avslutas. Miljöförvaltningen undersöker om området
fortfarande är aktuellt för VA-sanering och återkommer till
planavdelningen.

I detaljplanen för bl a P A Halls Terrass finns en byggrätt
för bostäder. Området undantogs vid antagandet av
planen. Om det finns intresse för att bebygga fastigheten
kan antagandet prövas på nytt.

71 Ekås, Kypered 1:10, P48/06 (Väster)
Fastighetsägarna begär att ny plan upprättas så att det
ska bli möjligt att komplettera med ca 6 enbostadshus på
stora tomter på västsluttningen öster om Alingsåsvägen.
Området går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Kolla aktualitet med fastighetsägaren.

78 Storängen, P20/09 (Väster)
En exploatör har haft en markanvisning för
bostadsbebyggelse, då markanvisningen har löpt ut och
ingen förnyad anvisning har kommit in, föreslås att
uppdraget avslutas.

79 Viared, Viared 5:1, P17/07 (Väster)
Fastighetsägaren till Ellagården, Visiret 1, vill göra en
friskvårdssatsning på del av Viared 5:1, i anslutning till
den pågående verksamheten. Gällande detaljplan anger
att området ska var industrimark. Kolla aktualitet med
sökande, om inget fortsatt intresse finns föreslås att
uppdraget avslutas.

80 Viskafors, Rydboholm 2:83, P14/07 (Väster)

72 Ekås, Kypered 1:12, 1:46, P17/05 (Väster)
Fastighetsägarna vill få prövat om Kypered 1:12 och
1:46 kan användas för nya bostäder och har vänt sig till
Kommunstyrelsen om planläggning. Kommunstyrelsen
har inget att erinra mot planläggning via
plankostnadsavtal. Kolla aktualitet med fastighetsägaren.

73 Frufällan, Gingri-Äspered 2:4, P20/08 (Norr)
På fastigheten föreslås knappt 40 friliggande enbostadshus
få byggas. Stäm av med fastighetsägaren om intresse finns
av planläggning, annars föreslås uppdraget att avslutas.

74 Frufällan, Längjum 2:15 P 05/05 (Norr)

Fastighetsägaren vill ändra användningen från industri till
bostadsändamål. Ambitionen är att kunna stycka av 16
tomter för styckbyggda enbostadshus. Kommunstyrelsen
är positiv till begäran. Kolla aktualitet med sökande, om
inget fortsatt intresse finns, föreslås att uppdraget avslutas.

81 Viskafors, Pumpkällehagen (Väster)
Byggnadsnämnden har i verksamhetsplanen för
2007 lagt till ett uppdrag att fortsätta planeringen av
Pumpkällehagen med område för eget byggande av
villor. Ärendet har inte varit uppe i Kommunstyrelsen för
uppdrag, om det saknas intresse för fortsatt planering bör
uppdraget avslutas.

Fastighetsägaren vill stycka sin fastighet i två delar. I
gällande detaljplan får kvarteret inte delas i mer än 7
tomter vilket redan skett. Fastigheten ligger nära järnvägen
och rv 42 vilket kan innebära restriktioner i planen.

75 Göta, Lorensberg P46/06 (Väster)
Fastighetsindelningen stämmer inte med hur gator och
tomtmark har utförts. Planuppdraget syftar till att ge
möjlighet till ny fastighetsindelning.

16

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013

17

18

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013

19

20

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013

21

22

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

23

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS Borås

Kungsgatan 55, 6 tr
TEL 033-35 70 00 (växel)
samhallsbyggnadsforvaltningen@boras.se
WEBBPLATS boras.se
BESÖKSADRESS

E-POST

Stad, 501 80 Borås

