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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset,
måndagen den 6 november 2017 kl 09.30.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-11-06

Stadskansliet:

Kc
S
PF
K
KU
M
E
N
SP
CKS
Ki

Kommunchefen
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Mark och exploatering
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Centrum för kunskap och säkerhet
Koncerninköp
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Kommunernas vetorätt vid vindindustrietableringar.
(2017/KS0624 101-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018.
(2017-00705 006-1)

(Bil)

Kc

3

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018.
(2017-00707 006-1)

(Bil)

KU

1

Revidering av regler för trygghetsbostäder.
(2017-00640 730-3)

(Bil)

KU

2

Svar på motion av Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD):
En trygg skola för alla.
(2017-00393 600-3)
(Bil)

KU

3

Förtydligande av ansvarsfördelning i ny organisation.
(2017-00613 001-3)

(Bil)

M

1

Försäljning av del av Bergsäter 1:1, Backadalen.
(2017/KS0665 253-2)

(Bil)

E

1

Borås Stads budget för 2018.
(Publiceras senare på webben)
(2017/KS0069 041-1)

E

2

Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2018
a)

Obligatoriskt skolval.
(2017/KS0577 611-3)

b)

Utredning angående fler familjecentraler och öppna
förskolor.
(2017/KS0510 759-3)
(Bil)

(Bil)
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c)

Regler för uttag av hyror avseende bostad inom
socialpsykiatrin.
(2017/KS0398 706-3)

(Bil)

Anslag till förprojektering av nybyggnad av
Nybron.
(2017/KS0457 312-2)

(Bil)

e)

Lokalresursplan 2018-2020.
(2017/KS0520 282-3)

(Bil)

f)

Begäran om förstudie utbyggnad av Pantängen.
(2017/KS0659 287-3)

(Bil)

d)

(Förslag a- f till handlingarna)
E

3

Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), förhyrning
av lokal för kommunal verksamhet.
(2017/KS0643-3)
(Bil)

SP

1

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151).
(2016/KS0461 214-2)
(Bil)

Ki

1

Definition av närproducerade livsmedel.
(Det finns ett behov av att ärendet behandlas så snabbt som möjligt)
(2017/00263 050-2)

(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2018:
18 januari, 22 februari (allmänhetens frågestund), 22 mars, 12 april, 17 maj
(årsredovisning) (allmänhetens frågestund), 20 juni, 16 augusti, 20 september
(allmänhetens frågestund),
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 17
maj med början kl 13.00, den 22 februari, och den 20 september kl 17.00 och i
övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås
Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund
vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
Datum

-

2017-10-25

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00705
Handläggare: Göran Björklund
Datum

-

2017-10-25

Göran Björklund
Avdelningschef

Programområde:
001

Kc2

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE SKRIVELSE
Datum

Instans

2017-11-06

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00705
006

Göran Björklund
Handläggare
033 358300
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2018:
18 januari, 22 februari (allmänhetens frågestund), 22 mars, 12 april, 17 maj
(årsredovisning) (allmänhetens frågestund), 20 juni, 16 augusti, 20 september
(allmänhetens frågestund),
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 17
maj med början kl 13.00, den 22 februari, och den 20 september kl 17.00 och i
övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås
Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund
vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen kallar till Kommunfullmäktiges första sammanträde efter
valet. Det nyvalda fullmäktige fastställer därefter sina sammanträdesdagar för
återstoden av år 2018.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens Ordförare
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen sammanträden skall hållas följande dagar 2018
8 och 22 januari, 5 och 19 februari, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj,
4 och 18 juni, 20 augusti, 3 och 17 september, 1, 15 och 29 oktober, 12, 13 och
26 november samt 3 och 17 december

Datum

-

2017-10-25

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00707
Handläggare: Göran Björklund
Datum

-

2017-10-25

Göran Björklund
Avdelningschef

Programområde:
001

Kc3

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018
Sista inlämningsdag för
ärenden till
Stadslednings
kansliet

Kommunstyrelsen
Publicering
på webben

Kommunfullmäktige
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Sammanträdet börjar kl 09.30
Onsdag
Beslut i övriga ärenden
Beslut om budgeten
Sammanträdet börjar kl 09.00
Sammanträdet börjar kl 13.00
Behandling av årsredovisning
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Tisdag
Sammanträdet börjar kl 10.00
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den
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Revidering av regler för trygghetsbostäder
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Regler för trygghetsbostäder fastställs att gälla till och med 2021
Framtida revideringar av regler för trygghetsbostäder fastställs av Vård- och äldrenämnden

171011
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0640
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: Ingegerd Eriksson/2017-10-10

Sida
1(1)
2017-11-06

2017-00640 730

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Revidering av regler för trygghetsbostäder
Kommunfullmäktige gav i Budget 2017 Vård- och äldrenämnden i uppdrag att se
över regelverket för trygghetsbostäder och föra dialog med såväl allmännyttiga som
privata aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela kommunen.
Vård- och äldrenämnden har därför lämnat ett förslag till revidering. Det som är ändrat jämfört med gällande regler, är hur många lägenheter som krävs för att Borås Stad
ska bekosta aktivitetssamordnare (nivåer), samt möjlighet till förtur. De nya reglerna
ger fastighetsägarna möjligheter att bygga mindre enheter, under förutsättning att de
ligger i närheten av befintliga mötesplatser eller Vård- och omsorgsboende, för att
kunna nyttja redan befintliga gemensamhetslokaler och aktivitetssamordnare.
Enligt Borås Stads riktlinjer är ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för undantag. Sedan krävs en revidering och ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. Kommunstyrelsen anser att då Vård- och äldrenämnden från och med 2017 är ensam ansvarig nämnd för dessa frågor bör de också kunna
fastställa framtida revideringar av dessa regler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Regler för trygghetsbostäder fastställs att gälla till och med 2021
Framtida revideringar av regler för trygghetsbostäder fastställs av Vård- och äldrenämnden
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
• Regler

Borås Stads

Regler för
trygghetsbostäder

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 22 november 2017
För revidering ansvarar: Vård- och äldreomsorgsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Vård- och äldreomsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Vård- och äldreomsorgsnämnden
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Regler för
trygghetsbostäder
Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktivitet och social gemenskap
samt utrymmen för gemensamma måltider. Det ger grund för trygghet och hög boendekvalitet
för äldre.
Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och
omsorgsboendet. Boendeformen är förebyggande genom att den kan undanröja eller
skjuta upp behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Borås Stad ger bidrag till gemensamhetslokal vid trygghetsbostäder, samt anställer och
bekostar en
aktivitetssamordnare. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa regler.

Definition
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller
äldre. Boendet har utrymmen som ger de boende möjlighet till gemensamma måltider,
samvaro, hobby och rekreation. Kopplad till boendet finns en aktivitetssamordnare som
dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Villkoren för att få statligt stöd till bland
annat ny- eller ombyggnation till trygghetsbostäder framgår av Svensk författningssamling;
”Förordning (2016:848) om statliga stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för
äldre personer”.
Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats. Trygghetsbostäder är en boendeform
i lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/
hyresvärdar som innehar denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar
för en särskild kö till lägenheterna. Om boende behöver någon form av stöd och hjälp
för sin dagliga livsföring ska detta sökas via socialtjänsten, där en biståndshandläggare
kan bevilja t ex hemtjänst.

Villkor för hyresvärd
För att vara godkänt som trygghetsbostäder ska boendet uppfylla nedanstående krav. Vissa
mindre avsteg kan accepteras om boendet i övrigt väl uppfyller kriterierna. Dessa avsteg
syftar till att mindre enheter kan vara godkända som Trygghetsbostäder om de ligger i
anslutning till ett Vård- och omsorgsboende och därmed kan nyttja gemensamhetslokaler
och restaurang där och möjliggöra samordning av aktiviteter.
Ansökan för en hyresfastighet att bli trygghetsbostäder ska omfatta beskrivning av
fastigheten, närområdet, mål och inriktning.

70-årsregeln
Minst en person i varje hushåll ska vara 70 år eller äldre.

Borås Stad | regler för trygghetsbostäder
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Fastigheten
Boendet ska normalt bestå av ett antal lägenheter som finns samlade i ett hus eller i närliggande
hus. Lägenheterna ska vara på 1-3 rum. Om trygghetsboendet har färre lägenheter än att
det är berättigat till bidrag för en aktivitetsamordnare förutsätts att lägenheterna ligger
i närheten av en befintlig mötesplats alternativt ett vård- och omsorgsboende.
Trygghetsbostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl inomhus som i närliggande
utemiljö. Trygghetsbostäder som inrättas i befintlig fastighet ska uppfylla normalnivån
enligt Svensk Standard (SS 91 42 21). Nybyggda trygghetsbostäder ska uppfylla en
förhöjd nivå enligt samma standard.
Fastigheten ska även vara certifierad med minst fyra stjärnor enligt Borås Stads
Bokvämtkoncept. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktning och certifiering
av Bokvämtlägenheter.
Boendet ska, om det inte ligger i närheten av en befintlig mötesplats alternativt ett vårdoch omsorgsboende, erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet.

Boendets läge
Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad eller har nedsatt förmåga att
orientera sig. Det ska vara nära till allmänna kommunikationer och övrig service som
exempelvis livsmedelsaffär och restaurang.

Fördelning av lägenheter
Den som önskar lägenhet i trygghetsbostad ska vända sig till hyresvärden. Denne
ansvarar för uthyrningen och ska ha en särskild kö för lägenheterna. Kön ska baseras
på ansökningsdatum. Företräde i kön har personer över 85 år, samt personer som varit
medboende i vård- och omsorgsboende och önskar flytta från boendet vid partnerns
dödsfall. Om flera personer med företräde söker samma lägenhet gäller ansökningsdatum.
Vid dödsfall har en efterlevande medboende på trygghetsbostaden rätt att bo kvar i
lägenheten, även om personen inte uppfyller 70-årsregeln.
I vissa fall kan kommunen göra bedömningen att ett trygghetsboende skulle kunna bidra
till att öka trygghet och självständighet hos en person och på så sätt minska behovet av
stödinsatser på ett betydande sätt. Då kan ett intyg om förtur till en trygghetsbostad
utfärdas av Borås Stad. Prövningen av förtur utförs av Vård- och äldreförvaltningens
myndighetsenhet.
Kriterierna för förtur är:
• Svår känsla av otrygghet som hämmar livsföringen i övrigt
• Alternativ till en omfattande bostadsanpassning i den ordinära bostaden, där den
enskilde samtycker till byte av bostad
• Stort behov av byte av bostad, men har inte det omvårdnadsbehov som berättigar
till bistånd i form av vård- och omsorgsboende

Aktivitetssamordnare
Trygghetsbostäder ska ha en trivselskapande personal kopplad till sig som har till uppgift
att hålla kontakt med de boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det sociala
innehållet. Borås Stad står för kostnaderna för denna tjänst. Omfattning på tjänsten
är beroende av hur många lägenheter boendet innefattar enligt nedan under avsnittet
”Borås Stads åtagande”.
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Uppföljning
Hyresvärden ska lämna en årlig redovisning till Vård- och äldreförvaltningen där årets
verksamhet beskrivs utifrån överenskommet åtagande.

Borås Stads åtagande
För gemensamhetsyta ger Borås Stad ett bidrag på 75 procent av den genomsnittliga
kvadratmeterhyran på lägenheterna. Bidraget gäller per kvadratmeter gemensamhetsyta,
dock högst för 2 kvadratmeter sådan yta per lägenhet i trygghetsboendet. När en efterlevande
som inte uppfyller 70-årsregeln bor kvar är även denna lägenhet fortsatt underlag för
bidraget.
Vård- och äldrenämnden administrerar hyresbidraget samt anställer och bekostar en
aktivitetssamordnare i trygghetsboendet. Som riktlinje bekostar kommunen en 75%
tjänst för boende med minst 30 lägenheter och upp till 59 lägenheter och en 100% tjänst
för 60 lägenheter eller fler. Om boendet har färre än 30 lägenheter förutsätts dessa ligga i
anslutning till en av Borås Stads befintliga mötesplatser och/eller vård- och omsorgsboende
samt att aktiviteter kan samordnas med denna.

Beslutsordning
Vård- och äldreförvaltningen beslutar vilka boenden som fyller kraven för trygghetsbostad
och är berättigade till bidrag.
Ansökan skall göras på blankett ”Ansökan att driva Trygghetsbostad i Borås Stad”.
Ansökan går till Vård- och äldrenämnden för beslut.

Borås Stad | regler för trygghetsbostäder
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Leif Häggblom (SD) och Björn
Qvarnström (SD): En trygg skola för alla
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

171011
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017-00393 600
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2017-10-06/Ingegerd Eriksson

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Förtydligande av ansvarsfördelning i ny organisation.
I samband med Borås Stads nya organisation 2017 har behov av förtydligande av ansvarsfördelning
mellan nämnderna och Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige uppkommit. Det handlar i huvudsak
om ansvarsfrågor inom ramen för utbildningsklustret och vård- och omsorgsklustret. I facknämndernas
reglemente framgår nämndens huvuduppgifter, men det finns också frågor som kan ge utrymme för
tolkningar i gällande reglemente. Det finns även frågor som flera nämnder har ett ansvar för, ett exempel är insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom finns det frågor som Kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt vill ha information om.
Bifogat finns ett förslag på hur specifika frågor fortsättningsvis handläggs samt vilken nämnd/ styrelse
som fattar beslutet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna förtydligandet av ansvarsfördelning.
20171026
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017-00613 001
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2017-10-24/Ingegerd Eriksson

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Bergsäter 1:1, Backadalen
Ett köpeavtal har upprättats om försäljning av ca 10 600 kvm av fastigheten Bergsäter 1:1. Köpare är
Startplattan 168102 Aktiebolag, under namnändring till Borås Bergsäter Fastighetsbolag AB. Köpeskillingen utgör 17 800 000 kronor.
Marken är föremål för pågående planering, detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen. Granskningstiden för detaljplanen har gått ut och Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen under
hösten. Detaljplanen medger bebyggelse för bostäder, skola och vård. Köparen avser att bebygga området med tre flerbostadshus som rymmer drygt 70 bostadslägenheter samt lokaler för förskola.
Köpeavtalet reglerar att köparen bekostar de åtgärder och tillstånd som krävs för att bebygga området
och att genomföra detaljplanen. Överlåtelsen villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft samt att köparen senast sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft har påbörjat byggnation på området.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja del av fastigheten Bergsäter 1:1 för 17 800 000 kronor.
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Dnr 2017/KS0665

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Johannes Olsson
Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Bergsäter 1:1, Backadalen
Ett köpeavtal har upprättats om försäljning av ca 10 600 kvm av fastigheten Bergsäter
1:1. Köpare är Startplattan 168102 Aktiebolag, under namnändring till Borås Bergsäter Fastighetsbolag AB. Köpeskillingen utgör 17 800 000 kronor.
Marken är föremål för pågående planering, detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1,
Backadalen. Granskningstiden för detaljplanen har gått ut och Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen under hösten. Detaljplanen medger bebyggelse
för bostäder, skola och vård. Köparen avser att bebygga området med flerbostadshus
som rymmer drygt 70 bostadslägenheter samt lokaler för förskola.
Köpeavtalet reglerar att köparen bekostar de åtgärder och tillstånd som krävs för att
bebygga området och att genomföra detaljplanen. Överlåtelsen villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft samt att köparen senast sex månader efter att detaljplanen
vunnit laga kraft har påbörjat byggnation på området.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja del av fastigheten Bergsäter 1:1 för 17 800 000
kronor.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Enhetschef
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E 1 Borås Stads budget för 2018
(Publiceras på webben måndag den 6 november efter KS-presskonferens)

E 2 a-f) anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget
2018
a)

Obligatoriskt skolval

b)

Utredning angående fler familjecentraler och öppna förskolor

c)

Regler för uttag av hyror avseende bostad inom socialpsykiatrin

d)

Anslag till förprojektering av nybyggnad av Nybron

e)

Lokalresursplan 2018-2020

f)

Begäran om förstudie utbyggnad av Pantängen

(Publiceras på webben måndag den 6 november efter KS-presskonferens)
(Förslag a- f till handlingarna)
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Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), förhyrning av lokal för kommunal verksamhet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1
(Backadalen), för kommunal verksamhet under perioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2034 med en
hyresnivå på 2 571 500 kr, förutsatt att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.
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Dnr 2017/KS0643

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1
(Backadalen), förhyrning av lokal för
kommunal verksamhet
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 september 2017 föreslagit
Kommunfullmäktige att godkänna en förhyrning av lokal för förskoleverksamhet i
fastighet Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen).
Nämnden tog beslut om att öppna förstudiekonto för en byggnation av förskola på
rubricerad tomt, men då tomten var väl tilltagen, 12 000 m², har inriktningen varit att
hitta en kombination av bostäder och förskola för ett bättre nyttjande av marken.
En exploatör kommer enlivgt förslaget att köpa marken och uppföra cirka 80 st
lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan utformas enligt Borås Stads
lokalprogram och följer även tillgänglighetskrav. Förskoleförvaltningen har varit
delaktig i utformningen.
Avtalet omfattar 1 390 m² vilket ger en preliminär schablonhyra för
Förskolenämnden om cirka 2 576 000 kr år ett. Definitiv hyra fastslås i samband med
att nämndens schabloniserade kvadratmeterhyra fastställs i budget 2019. Tidigare
nämnd hyra beräknas på en uppräkning av 2018 års schablonhyra med 1,9 %, vilket är
samma som för 2017. Avtalet i sig har hyran 2 571 500 kr och sträcker sig mellan
preliminära 1 januari 2019 till 31 december 2034, med chans till 3 års förlängning.
Hyran indexjusteras enligt 80 % av KPI.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Bergsäter,
del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), för kommunal verksamhet under perioden den 1 januari
2019 till den 31 december 2034 med en hyresnivå på 2 571 500 kr, förutsatt att
Förskolenämnden tillstyrker förslaget.
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Malin Carlsson
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Magnus Widén
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SP1

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.
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Dnr 2016/KS0461
Ert dnr BN 2016-1090

Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karolina Rosén

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för del av
Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)
Kommunstyrelsen ser positivt på att ny bebyggelse tillkommer på Hässleholmen. En
ökad exploatering tillsammans med möjlighet till fler funktioner i området är positivt
för att stärka den sociala hållbarheten på Hässleholmen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)
Granskning

BN 2016-1090

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Hässlehus 3 m.fl. för att möta den stora efterfrågan på
hyresrätter som finns i Borås stad. Det innebär att nuvarande
bostadshus ersätts med fyra punkthus i åtta till tio våningar
som rymmer ungefär dubbelt så många lägenheter än vad
gällande plan medger. Planens syfte är även att möjliggöra en
flexiblare användning av bebyggelsen på Boda Klint.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017.

1. Inledning

Kommunala beslut

Planens syfte

Planens syfte är att riva befintlig byggnad inom fastighet
Hässlehus 3 och genom nybyggnation skapa nya hyreslägenheter för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter i Borås.
Trycket på nya hyresrätter är idag stort i Borås och behovet
ökar med ett stigande invånarantal. Planens intention är även
att möjliggöra en flexiblare användning för att inte begränsa
platsens möjligheter till större variation.

Planområde

Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3.
Området ligger utmed Våglängdsgatan i stadsdelen Hässleholmen. Planområdets storlek är ca 2,3 hektar. Området
gränsar till fastigheter som ägs av AB Bostäder, Viktoria Park
och Borås stad. Marken i området ägs av AB Bostäder och
Borås Stad.

Gällande detaljplan

Planområdet omfattas av stadsplanen P 363 som vann
laga kraft 1970. Planen anger att området ska användas för
allmänt ändamål. Idag ägs Hässlehus 3 av AB Bostäder och
innehåller bostäder medan Hässlehus 1 och 2 ägs av Borås
stad och används som serviceboende för äldre.

Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Uppdraget
grundar sig på fastighetsägaren AB Bostäders begäran om
planändring.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning om upprättande
av en ny detaljplan grundar sig i att befintlig bebyggelse
har dokumenterade problem med standard och därför kan
ersättas med en ny och tätare exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Den 7 november 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000010). Samrådet ägde rum den 9
november - 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Inom fastigheten Hässlehus 3 finns idag endast bostäder.
Nuvarande byggnad uppfördes ursprungligen som servicehus
för äldre. När äldreboendet avvecklades 1988 av Borås stad,

3

2

1

5

Planområde
1

Fjärdingskolan

2

Hässlegården

3

Hässle torg

4

Boda klint

5

Hässleholmsparken

6

Bodavallen

4
6

Orienteringskarta för planområdet
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köptes fastigheten upp av AB Bostäder. Lägenhetssammansättningen har inneburit många utmaningar och svårigheter
kring att skapa en bra boendemiljö. Huset är ett loftgångshus
i två våningar som är byggt runt en gemensam innegård.
Bostäderna har under lång tid haft låg standard. Brister
hittas främst i byggets grundutförande och konstruktion,
särskilt problem med höga grundvattennivåer. I planens
norra angränsande område är bostadshusen i sutteräng av
typen lamellhus i tre till fyra våningar som är anpassade efter
terrängen.
Inom fastigheterna Hässlehus 1 och 2 ligger serviceboendet
Boda Klint. Bebyggelsen består av två sammanbyggda
byggnader, en högre byggnad på 6 våningar mot Hässlehomsparken och en lägre byggnad på två våningar mot
Våglängdsgatan.

Sutteränghus i tre våningar norr om Hässlehus 3

Ny bebyggelse

Den nya bebyggelsen inom fastighet Hässlehus 3 kommer att
rymma cirka 120 lägenheter distribuerat på fyra punkthus i
åtta till tio våningar. Husen ska erbjuda ett varierande utbud
och fungera för olika livssituationer samt vara av modern
standard med god tillgänglighetsanpassning.
Befintlig bebyggelse inom fastighet Hässlehus 1 och 2 bevaras eller kompletteras. Fastigheten bör i framtiden utformas
med ett varierat ändamål. Bestämmelser har införts för att
skapa flexibilitet och anpassning efter efterfråga/behov.
Konsekvenserna av planförslaget innebär en högre exploatering och större variation av funktioner inom befintliga
fastigheter i närhet av högfrekventa kollektivtrafikstråk.
De flexibla användningsbestämmelser som medger kontor,
detaljhandel, skola, vård och besöksanläggningar kompletterar den enformiga funktionaliteten i området.

Stadsbild och gestaltning

Tillkommande bebyggelse inom fastighet Hässlehus 3
kommer efterlikna bebyggelsen som återfinns i västra
Hässleholmen längs Tunnlandsgatan, där man tidigare byggt
punkthus, i sju våningar som likt planområdet omges av tre
våningar höga lamellhus.
De nya husen bör anpassas till befintlig bebyggelse men vara
innovativ och variationsrik i val av material och färg och
skapa kontrast till den befintliga repetitiva strukturen. Inom
området finns goda möjligheter att skapa en grön utemiljö
för de boende. Tillskotten av höga byggnader skapar variation av byggnadsvolymer i jämförelse med den relativt sterila
utformningen av området kring Boda Klint.

Lamellhus i fyra våningar söder om Hässlehus 3

Historik och kulturmiljöer

Hässleholmen är en stadsdel som utvecklades som en del i
miljonprogrammet, under 60- och 70-talet i Borås. Kraftig
urbanisering och inflyttning från landsbygden i kombination
med arbetskraftsinvandring motiverade ett rationaliserat
bostadsbyggande. Bostäderna präglades av ett standardiserat
byggnadssätt och hög materiell standard. När kvarteret
Hässlehus stod klart 1974 var efterfrågan inte längre lika hög
på nybyggda lägenheter. Textilkrisen under slutet av 60-talet
resulterade i att många förlorade sina arbeten och flyttade
från Borås. Staden har sedan återhämtat sig och nu finns
återigen ett stort behov av nya bostäder.

Bostäder

Idag rymmer bostadshuset 60 tvårumslägenheter på 50-63
m². Lägenheterna har en låg standard och omsättningen är
extremt hög. En ny detaljplan är viktig för att kunna skapa
ett nytt bostadsområde, där boendestandarden kan bli högre.
De nuvarande 60 lägenheterna monteras ner och cirka 120
nya lägenheter uppförs.

Offentlig och kommersiell service

I närområdet finns god tillgång till service, förskolor,
lekplatser, grundskola, äldreboende och idrottsplats. Hässle

DETALJPLAN
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Parkering

Parkering

Parkering

Parkering

Planområde
Stadsbusslinje

Parkering

Busshållsplats
Cykelbana
Blandtrafik

Kollektivtrafik, cykelvägar och parkeringplatser

Torg ligger inom 300 meter från bostäderna. Torget innehåller bland annat matbutik, frisör, bibliotek samt mötesplatser i
form av fritidsgården Hässlehus och Snickarboa, en snickarverkstad för den som vill laga eller tillverka saker.

tillbyggnad ska Borås program kring tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
tillämpas. Även Boverkets byggregler ska beaktas, vilket
innebär att alla byggnader ska vara användbara och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet

Planområdet är platt utan påtagliga höjdskillnader och är
därmed tillgängligt och framkomligt. De nya lägenheterna
kommer att byggas tillgänglighetsanpassade, exempelvis
genom installation av hissar och bidra till att utbudet av
tillgängliga lägenheter i Hässleholmen ökar. Vid ny-, om- och

3. Gator och trafik
Gatunät

Gatunätet utmärker sig genom sin hierarkiska struktur som
kännetecknar miljonprogrammets gatustruktur. Hässleholmen nås via Åsvägen som är stadsdelens huvudgata med
Borås stads generella hastighetsbegränsning på 50 km/h.
Angöring till planområdet sker via Våglängdsgatan som är
områdets lokalgata. Lokalgatan sträcker från Åsvägens utfart
vidare till gator inom kvarteret i fastigheternas norra del.

Gångtrafik

Stadsdelen Hässleholmen kopplas samman med ett nät av
trafiksäkra gång- och cykelvägar mellan befintlig bebyggelse.
Planområdet omges av gång- och cykelvägar som leds från
Hässleholmen till omkringliggande stadsdelar utan större
Parkeringshus intill planområdet
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påverkan av biltrafik. Söder och öster om planområdet finns
parker och idrottsanläggningar med tydliga gångstråk. Kring
Bodavallen finns tillgång till elljusspår som slingrar sig
genom Hässleholmsparken.

Cykeltrafik och cykelparkering

Tillgången till cykelvägar kring området är mycket bra och
leder hela vägen till centrala Borås. Cykelstråken passerar
Kulturhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och leder i motsatt
riktning till Brämhults idrottsplats. På så sätt är stadsdelen
väl sammankopplad med andra områden i kommunen.

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Intill
området finns Våglängdsgatan 151 med god tillförsel av
kollektivtrafik. Inom 200 meter, på Åsvägen, finns busshållplatsen Fjärdingskolan där bussar avgår mer frekvent.
Tre olika stadsbussar, linjerna 1, 3 och 5 , stannar och går
var femte minut. Restiden till och från Södra Torget i Borås
centrum är 9-15 minuter.

Biltrafik och bilparkering

Enligt Borås stads parkeringsregler resulterar exploatering av
fastighet Hässlehus 3 till ett parkeringsbehov om 200 platser.
I nära anslutning, invid våglängdsgatan finns parkeringshus
som rymmer ca 120 parkeringsplatser. Parkering finns även
inom planområdet och tillgången till parkering anses god.
Borås Stad som är en aktiv part i samhällsbyggandet, ska
verka för att arbetet med parkering i staden inriktas mot att
främja hållbara transporter och god tillgänglighet. Enligt
Borås stads riktlinjer för parkering har planarbetet varit
inriktad mot att hitta lösningar och verka för att brist på
parkering inte hindrar nybyggnation.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Anslutning till befintliga ledningar sker
främst i fastighetens norra gräns. En utbyggnad av ledningsnätet inom fastighet kan bli aktuell.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m 2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

Värme

Området har en utbyggd fjärrvärmeledning i fastighetens
västra och norra gräns. Fjärrvärme kommer att anslutas till
befintliga fjärrvärmeledningar.

El, tele och fiber

Planområdet har en god tillgång till Borås stads el och
telenät. Området kommer att anslutas till befintliga el- och
teleledningar.

Avfall

Avfallshämtning sker främst via lokalgatan Våglängdsgatan.
En vändzon möjliggör en säker och tillgänglig avfallshantering för fastigheterna. Den nya bebyggelsen inom fastighet
Hässlehus 3 genererar ett behov av ca 100 m² yta för
sophantering. Dessa kan uppföras inom nya byggnader eller i
komplementhus vid fastighetens nordvästra hörn.

Riksintressen

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

Multisportsarena i Hässleholmsparken

Naturen inpå husknuten

Inga riksintressen berörs.

DETALJPLAN
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Planområde
Grönt stråk
300 meter
500 meter

Megaparken

Dövedalsparken

Fjärdingsparken

Hässleholmsparken

Avstånd till grönområden

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet ligger intill Hässleholmsparken som i Grönområdesplanen klassificerats som klass 2 med mycket höga
värden. Naturen ger kvaliteter till bostaden, en grön lunga
som skapar en varierande, trivsam och intressant utemiljö
för såväl barn som vuxna. Utemiljön är viktig för att skapa
naturliga mötesplatser såsom lekplatser och gångstråk vilket
främjar trygghet och samvaro bland boende och besökande.
Det finns många stadsdelsparker på Hässleholmen. Inom
500 meter kring planområdet nås både Hässleholmsparken,
Fjärdingsparken, Megaparken och Dövedalsparken.
Parkerna skapar viktiga stråk för både djur och människor.
Hässleholmen är ett relativt platt landskap till skillnad från
omkringliggande kuperade terräng. Då stora delar av naturen
är sammanhängande skapas viktiga stråk som fungerar
som spridningskorridorer för djur och växter. Planområdet
kommer inte påverka de berörda grönområdena och bör vid
utformning stötta sambandet mellan olika grönområden
genom exempelvis vegetation och trädplantage för att
förstärka spridningskorridorer.
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Lek och rekreation

I planområdets norra och södra del finns möjlighet till rekreation genom exempelvis Hässleholmsparkens elljusspår och
öppna parkytor.
På Hässleholmen finns ett flertal lekplatser, både kvarterslekplatser och stadsdelslekplatser. Intill planområdet
ligger Hässleholmsparkens lekplats och multisportarena med
tillhörande lekredskap. Inom stadsdelen finns ytterligare två
tillgänglighetsanpassade lekplatser. Ytterligare fem mindre
kvarterslekplatser finns på Hässleholmen varav tre av dem är
tillgänglighetsanpassade.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon

Enligt kommunens översiktliga kartering består området
av morän. En geoteknisk undersökning utfördes av Tyréns
2017-06-30 och sammanfattades i en rapport.
Rapporten innehåller beskrivning av befintliga förhållanden,
översiktlig kontroll av sättningar samt förslag på fortsatt
arbete avseende grundläggning och markbelastning. Rapporten innehåller även en radonundersökning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Markmiljöundersökning - sonderingspunkter

Utredning visar att undergrunden varierar med avseende på
förekomst av torv, lagringstäthet och djup till fast botten.
Resultatet visar att tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott råder inom området. Förutsättningar för grundläggning
av föreslagna punkthus bedöms som goda. Dock behövs
kompletterande undersökningar vid respektive hus för att
verifiera undergrunden och val av lämpligaste grundläggningsätt. Uppskattningsvis kan platta på mark användas där
undergrunden tillåter detta i annat fall behövs grundläggning
ner till fast botten, antingen genom urschaktning eller genom
pålar eller plintar. Ingen kontroll av släntstabilitet har utförts
då området ej har förutsättningar för att sådan problematik
ska råda.
Vid eventuella schaktarbeten bör hänsyn tas till lokal
stabilitet. Slänten öster om planområdet är i sitt nuvarande
naturliga tillstånd stabil. Några bergtekniska åtgärder är inte
nödvändiga inför exploatering av planområdet.

låga halter av analyserade ämnen inom de aktuella fastigheterna för känslig markanvändning. För samtliga på jord
analyserade ämnen understiger laboratorieresultatet riktvärdet för KM. Riskklassningen av fastigheterna bedöms som
måttlig och har klassats till riskklass 3.
I två punkter överstiger uppmätta värdet av PAH H riktvärdet för MRR, och i en punkt överstiger uppmätta värdet
av bly och kvicksilver riktvärde för MRR. Eftersom samtliga konstaterade föroreningar understiger analysresultatet
Naturvårdsverkets riktvärde för KM bedöms tillståndet som
mindre allvarligt. Utifrån utförd undersökning bedöms det
inte finnas behov att vidta särskilda avhjälpande åtgärder
inför bebyggelse.

6. Vatten
Översvämningsrisk

Den radonundersökning som utförts gav inga mätbara
resultat och inga ytterligare åtgärder vidtas.

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

Markmiljö

Miljökvalitetsnormer

En miljöteknisk markundersökning har utförts av Tyréns
2017-06-30. Resultatet från undersökningen visar på relativt

DETALJPLAN

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
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myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna.

Lägenheter nära kollektivtrafikstråk bör attrahera andra
socioekonomiska befolkningsgrupper som ger området mer
variation, av såväl socioekonomisk som demografisk karaktär.

Grundvattnets kvalitet

Mötesplatser

Vid första provtagning uppmättes höga värden för arsenik
och bly. Vid en kompletterande provtagning hittades inga
höga värden. Sammanfattningsvis uppmättes varierande halter mellan provtagningstillfällena utan att visa på någon tydlig trend. Sammantaget bedöms den generella föroreningsnivån för grundvattnet som mindre allvarlig. De förhöjda
halterna av arsenik och barium i grundvattnet beror troligen
på naturligt förhöjda halter i berggrunden. Den förhöjda
halten bly i en av punkterna kan bero på att närliggande slänt
är utfylld och att fyllnadsmassorna ger en lokal påverkan på
grundvattnet nedströms slänten.

8. Störningar på platsen

En miljöteknisk undersökning av grundvatten har utförts av
Tyréns 2017-06-30 och kompletterats 2017-09-06. Resultatet
av analyserade prover visar på låga halter för samtliga ämnen
utom arsenik, barium och bly.

Sammantaget bedöms dock de uppmätta halterna i grundvattnet inte utgöra ett hinder för en framtida entreprenad.
Grundvattnet bedöms inte heller leda till en förhöjd risk för
människor eller miljö då det inte används som dricksvatten
och inte bedöms påverka ytvatten. Eventuellt länsvatten som
kan uppkomma under en framtida entreprenad bör provtas
för att få beslutsunderlag till hur vattnet ska hanteras.

Ytvattnets kvalitet

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som till exempel
tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar
som används i bland annat tillverkningsindustrin. Planområdet berörs inte av något vattendrag eller vattenområde och
påverkar därför ej vattnets status.

7. Sociala perspektiv
Segregering betyder avskiljning. Inom stadsplanering associeras segregering till avskiljning mellan socioekonomiska
befolkningsgrupper uppdelade i olika geografiska områden.
Stadsplaneringen kan medverka till att minska segregering
genom att skapa en stad där funktioner och människor
blandas i en högre grad, bland annat genom att bygga mångfunktionella, täta bostadsområden med ett brett utbud av
hustyper (t.ex. lägenheter, villor) och upplåtelseformer med
olika hyresnivåer.

Den nya bebyggelsestrukturen skapar öppna rum mellan
punkthusen. Dessa rum ökar platsens tillgänglighet och
skapar utrymmen för möten mellan de boende i närområdet.
Andra mötesplatser kan uppkomma i offentliga rum så som
Hässleholmsparken som ligger i anslutning till planområdet.
Även busshållplatser och entréer ger möjlighet att skapa
trivsamma miljöer för möten, platser som bör utformas med
eftertanke.

Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger drygt 330 meter
från Rv 40 som är en farligt godsled. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
bullerkällor. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. När
det gäller trafikbuller, enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (se sid. 11 ) finns det ingen risk för att riktvärden på
platsen överskrids. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas
på grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Planområdet saknar allmän plats.
Stadsdelen Hässleholmen har behov av nya lägenheter
och genomförandet av planen bidrar till ett utökat utbud.
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Bullerkarta (2012) som visar maximala bullernivåer från vägarna.

Planområdesgräns

Bullerkarta (2012) som visar ekvivalenta bullernivåer från vägarna.

Planområdesgräns

Kvartersmark

Kvartersmarken har ändamålet B som står för bostäder, D
för vård, S för skoländamål, H för detaljhandel, K för kontor,
B för besöksanläggning och E för tekniska anläggningar.
Syftet är att skapa en flexibel plan om behovet förändras.
Även komplementbyggnader, så som soprum eller cykelgarage ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser

Fastighetsytan på Hässlehus 3 får byggrätt om en byggnadsarea på 1900 kvadratmeter. Totalhöjden inom planområdet är
angett i högsta totalhöjd över Borås nollplan och är satt till +
182 och +209 meter. Fastigheten Hässlehus 2 får ha bebyg-

DETALJPLAN

gelse som uppnår en byggnadsarea på 4600 kvadratmeter.
Det motsvarar ca 1000 kvadratmeter mer än vad som tillåts
idag. Totalhöjden är satt till +188 respektive +206 meter.
Byggnadshöjderna anses vara rimlig för att passa in i
omgivande bebyggelsestruktur samtidigt som det tillgodoser
möjlighet till att bygga efterfrågat antal våningar.
Område utmarkerat som prickmark säkerställer markens
tillgänglighet för underjordiska ledningar, såsom fjärrvärmeledningar.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025

där service och boende kan integreras. Det skapar en större
samvaro och trygghet där fler ytor skapar naturliga mötesplatser och gemensamma ytor.

Borås Stad antog 2012 Vision 2025 som ett underlag för
kommunens vision- och översiktsplanearbete. Följande
målområden berör exploateringen för Hässlehus 3:

»»

»»

De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbetet nationellet ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål med tillhörande delmål:

Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. På Hässleholmen finns många platser som möjliggör
möten och kreativa evenemang för de som delar intressen
men även utemiljöer som skapar spontana möten och
samvaro för människor i alla åldrar. Planen leder till att fler
kan flytta in i området som i sin tur kan bidra till nya möten
och kunskapsutbyten.
»»

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

För både boende och besökande blir området en attraktiv
miljö som ligger i ett kollektivtrafiknära läge och med
tillgång till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett
miljömedvetet resande.
»»

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

I området finns möjlighet för de boende att njuta av rekreationsmiljöer, som Hässleholmsparken, en park som erbjuder
både möjlighet för motion och rekreation som bidrar till en
godare hälsa.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

»»

Miljömål

God bebyggd miljö: Förtätning sker så att ny bebyggelse
placeras i ett kollektivtrafiksnära läge samt i anslutning
till fjärrvärme.

Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta
med prioriterade områden på lokal nivå. Planområdet ligger
mycket strategiskt i kollektivtrafiksnära läge och underlättar
för boende och besökande att resa miljövänligt. De gröna
miljöerna kring området bidrar till att skapa en hälsosam
livsmiljö där människor kan möta andra vilket skapar en
tryggare miljö. Följande mål berör planarbetet:
»»

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

»»

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

»»

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Grönområdesplan

Grönområde är ett begrepp för mark i bebyggelse som inte
täcks av hård beläggning eller byggnader. Borås Stad har
en grönområdesplan som vägleder en hållbar förtätning.
Planen ska säkra att bebyggelse och gröna värden samverkar i
framtida utveckling.
Direkt utanför planområdet finns grönområde som har
bedömts som klass 2 på en fyra gradig skala. Det är ett
område som har stor betydelse på lokal nivå då det erbjuder
möjlighet för både rekreation, motion, lek och har en
omväxlande samt stimulerande miljö. Hässlehus 3 har många
goda förutsättningar till naturvärden, tillgängliga inom korta
avstånd som tar mindre än tio minuter att nå från bostaden.

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse utan
att den sociala och yttre miljön försämras

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken

»»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet

»»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet

11. Konsekvenser

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

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

Hässleholmen är en viktig stadsdel för Borås Stad. Kommunen satsar mycket på att skapa en attraktivare boendemiljö
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Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift

Planavgift debiteras inte vid lovärenden som grundas på
denna detaljplan och som utan avvikelse följer planen.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Michaela Kleman			
planchef					
					

DETALJPLAN

Afshin Ghafoori
& Zilka Cosic 		
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2017-10-02.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankarta
och planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av tillägg till
detaljplanen.
Syftet med planen är att möjliggöraen högre exploatering av
fastigheten för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter
som finns i Borås. Det innebär att nuvarande bostadshus
ersätts med tre till fyra höga punkthus i åtta till nio våningar
som rymmer fler lägenheter än vad som finns i nuläget.
Planområdet omfattas av delar av stadsplan P363 som vann
laga kraft 1970. Denna plan anger att området ska användas
för allmänt ändamål, vilket har varit vårdboende som sedan
omvandlats till boende.

gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Hela planområdet utgörs av kvartersmark, där respektive
fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1 och 2 som
ägs av Borås Stad samt Hässlehus 3 som ägs av AB Bostäder
i Borås.

Fastighetsbildning

Planområdet trafikmatas från Våglängdsgatan. Våglängdsgatan ligger delvis på kvartersmark inom intilliggande fastighet
Hässlehus 7. Borås Stad och AB Bostäder bör tillförsäkra
sig rätten att ta sig till sina respektive fastigheter. Det skulle
kunna ske antingen genom bildande av servitut eller genom
inrättande av gemensamhetsanläggning.

Ledningsrätt

2. Organisatoriska frågor

Hässlehus 1, 2 och 3 belastas alla av ledningsrätt för starkström. I det fall ledningsrätten behöver omprövas på grund
av exploatering krävs förhandling med ledningsägaren.

Tidplaner

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

4:e kvartalet 2016
2:a kvartalet 2017
3:e kvartalet 2017
3:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden 5 (fem) år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
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4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Området bedöms kunna anslutas till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Dagvatten ska så långt som möjligt
omhändertas lokalt genom fördröjning. Anordningar för
fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska, fram till
anslutningspunkten, utföras och bekostas av respektive
fastighetsägare. Det är Borås Energi och Miljö AB som är
huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Framtida
bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.
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Trafik och parkering

Då det finns befintlig parkering inom planområdet, samt flertalet större parkeringar i närområdet, planeras ingen byggnation av fler parkeringsplatser inom området som omfattas
av planen. Om fler parkeringsplatser skulle efterfrågas finns
utrymme för att bygga sådana inom planområdet samt på
kvartersmark intill som ägs av AB Bostäder.

5. Ekonomiska frågor
Ledningsåtgärder

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och respektive fastighetsägare för
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.

Planavgift

Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan. I enlighet
med detta avtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av
lovärenden som överensstämmer med detaljplanen.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

DETALJPLAN

17

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2017-10-02

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
25 augusti 2016 har ägt rum under tiden 9 november 2016
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning 17
november 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset och på Hässleholmens bibliotek.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
12 remissinstanser och inga sakägare har skickat in yttranden
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.

1. Yttranden från remisspart

18

S1 Kommunstyrelsen	

18

S2 Länsstyrelsen	

18

S3 Trafikverket	

18

S4 Tekniska nämnden

19

S5 Borås Energi och Miljö	

19

S6 Borås Elnät	

19

S7 Lantmäterimyndigheten

19

S8 Kulturnämnden	

19

S9 Räddningstjänsten	

19

S10 Polismyndigheten

19

S11 Miljö & konsumentnämnden

20

S12 SGI

20

Den 7 november 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000010). Samrådet ägde rum den 9
november - 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:

1. Yttranden från remisspart

»»

Plankartan har ändrats avseende prickmark. En
utökning av egenskapsgräns för planbestämmelsen
prickmark har genomförts.

S1 Kommunstyrelsen

Planbestämmelsen för prickmark har formulerats för att
tillåta byggnation av t. ex. parkeringsplatser.

S2 Länsstyrelsen

»»

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka ut detaljplanen på granskning.

»»

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

Handläggning

Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Begäran
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran
om planändring.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
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Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till
detaljplan.

Länsstyrelsen anser att syftet med att förtäta stadsdelen
Hässleholmen med fler bostäder och blandade verksamheter
är motiverat och lämplig. Området och har god tillgång till
kollektivtrafik. Dock påpekas att kommunen behöver en
utförligare redogörelse för frågor som rör hälsa och säkerhet,
särskilt frågan om buller och geoteknik.

Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats med bullerkarta som
redovisar ekvivalenta bullernivåer från omkringliggande vägar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den
översiktliga bullerutredning är tillräcklig då bullernormer
inte överskrids. Planbeskrivningen har kompletterats med en
miljö och geoteknisk undersökning, se planbeskrivning sid 8.

S3 Trafikverket

Trafikverket anser att planbeskrivning kan kompletteras med
en beskrivning av konsekvenserna av detaljplanen, särskilt
gällande ändamålen D, S, C och E. Trafikverket anser även

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

att en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) bör göras
vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter.
I övrigt framgår inte vilka bestämmelser som ska anpassas
efter den befintliga bebyggelsen och möjliggöra en flexiblare
användning. Trafikverket anser att planen bör förtydligas
med detta.

Kommentar

En flyghinderanalys har beställts av Samhällsbyggnadsförvaltningen från Luftfartsverket. Planbeskrivningen har
uppdaterats gällande konsekvenserna av planförslaget.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S5 Borås Energi och Miljö

Det behövs ytterliggare U-område inom planområdets
nordvästra och sydvästra del. 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.

Kommentar

Detaljplanen har kompletterats genom planbestämmelsen om
dagvattenhantering under rubrik byggnadsteknik. En utförlig
beskrivning återfinns i planbeskrivningen under punkten
Teknisk försörjning. Plankartan har reviderats till att innefatta
ett utökat u-område enligt inkomna yttranden.

S6 Borås Elnät

Respektive nytt punkthus som byggs ska vara anslutna med
separata elserviser. Vid nybyggnation vill Borås Elnät bli
kontaktade av exploatören i god tid för utredning av den
kommande effektökningen som beräknas bli av den nya
bebyggelsen.

Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av initiativtagaren.
Borås Stadsnät har optostråk (rör och kablar), som både
passerar planområdet och ansluter till fastigheterna i planområdet. Vid nybyggnation vill Borås Stadsnät bli kontaktade av
exploatör i god tid för att samordna förändringar som krävs
gällande optostråk som ansluter till fastigheter i planområdet
Eventuell flytt av stråk som passerar planområdet bekostas av
initiativtagaren.

Kommentar

Synpunkterna skickas vidare till exploatören.

DETALJPLAN

S7 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inga egentliga synpunkter, men
vill påpeka det faktum att Hässlehus 2 och 3 har utfart över
kvartersmark med stöd av inskrivna avtalsservitut, medan
Hässlehus 1 saknar formell utfartsrättighet.

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin avvägning bedömt
att man vid en ny fastighetsreglering slår samman fastighet
Hässlehus 1 och 2 vilket resulterar i att inskrivna avtalsservitut gäller för båda tidigare separata fastigheter.

S8 Kulturnämnden

Kulturnämnden ser positivt på satsningen på Hässleholmen.
Ersättningen av befintligt bostadhus till mer ändamålsenliga
hus bedöms som motiverat i det här fallet. Kulturnämnden
godtar därmed den föreslagna detaljplanen.

S9 Räddningstjänsten

Närmsta brandpost ligger i planområdets nordvästra hörn. 75
meter till närmsta brandpost överstigs således på flera ställen
i planområdet, inklusive vårdboendet. Räddningstjänsten
anser att en utökning av brandpostnätet behövs för att
uppfylla 75 meter från närmsta brandpost till uppställningsplats för brandbilar. I praktiken påverkas de två södra
punkthusen och Bodaklint.
Punkthusen ska utföras i 8-9 våningar, vilket troligen innebär
att högsta fönsters underkant hamnar över 23 meter från
marken. Därmed kan inte räddningstjänsten tillgodoräknas
som alternativ utrymningsväg. Om byggnaderna inte blir så
höga kommer uppställningsplatser förmodligen att behövas.
Oavsett höjd behövs räddningsvägar fram till husen.
Vägarna fram till husen ska uppfylla krav på räddningsvägar.
Om byggnaderna ska utformas så att räddningstjänsten ska
utgöra alternativ utrymningsväg ska räddningstjänsten kunna
nå samtliga lägenheter via räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon.

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planen
har goda möjligheter att uppfylla krav på räddningsväg och
uppställningsplats.
Under bygglov tas hänsyn till installation av brandposter och
alternativ utrymningväg/utformning av trapphus för höga
byggnader.

S10 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
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När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc..

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte utformningen av utemiljön, men
synpunkterna skickas vidare till exploatören.

S11 Miljö och konsumentnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Hässleholmen,
Hässlehus 1-3, Våglängdsgatan 151, Borås Stad. Dock bör
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda, tydliggöra och
reglera frågor om parkering, mark och vatten samt grönområde i planhandling eller plankarta inför granskningsskedet.

Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats gällande frågor om
parkering, se även genomförandebeskrivning. Planbestämmelsen för prickmark har formulerats om för att tillåta
byggnation av parkeringsplatser.

S12 SGI

SGI noterar att planbeskrivningen ej tar upp frågor gällande
radon, vilket är en brist. SGI vill påtala att bedömningar
alltid ska göras utifrån planförutsättningar och att geoteknsika säkerhetsfrågor även omfattar ras i berg och jord
inklusive blocknedfall som direkt och indirekt kan påverka
planområdet. Utifrån det underlag som presenteras i detta
skede går det ej att avgöra om slänten mot öster kan utgöra en
risk och detta bör förtydligas i det fortsatta planarbetet.

Kommentar

Se kommentar till S2, Länsstyrelsen.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska 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.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
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Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas
samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna
synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras
och arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de
olika skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds till
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

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 synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer detaljplanen
att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga
antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Länsstyrelsen
prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen
och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens beslut kan i
sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen av den som
inte är nöjd.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni kan
yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är saker
som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i högre
instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Definition av närproducerade livsmedel

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad inom en
radie på 15 mil från Borås tätort är närproducerat.

Datum

-

2017-10-31

Tom Andersson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: 2017-00263
Handläggare: Anton Eriksson tfn 076-8887479
Datum

-

2017-10-30

Iqbal Musaji
Avdelningschef

Programområde:1

Ki1

Sida

1(1)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2017-11-06

Kommunstyrelsen
Dnr 2017-00263
Programområde 1

Anton Eriksson
Handläggare
076-8887479

Definition av närproducerade livsmedel
Förslag till beslut
Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad inom en
radie på 15 mil från Borås tätort är närproducerat.
Sammanfattning
Begreppet närproducerade livsmedel är en etablerad benämning i
konsumenternas medvetenhet och livsmedelsföretagens annonsering. Vid en
djupare titt kring dess egentliga betydelse ökar komplexiteten i vad det faktiskt
innebär. Detta grundar sig i att närproducerade livsmedel saknar en definition
som är allmängiltig.
De organisationer som har en bestämd definition arbetar med frågan på olika
sätt. Antingen genom att bestämma vad som är närproducerat för varje
livsmedelssegment eller övergripande med ett fastställt avstånd som gäller för
alla livsmedelssegment. En definition med ett fastställt avstånd som säger att
livsmedlet måste ha producerats och förädlats inom en viss radie från Borås
innan det når Borås Stads samtliga kök, restauranger och caféer är ett tydligt
och praktiskt sätt att arbeta. Det ger även en ram för hur mål med andel
närproducerat ska sättas och arbetas med såväl handgripligt och strategiskt.
Beslutsunderlag
Bilaga 1. Definition av närproducerade livsmedel, 2017-10-30
Beslutet expedieras till
Samtliga förvaltningar och bolag inom Borås Stad
Tom Andersson
Kommunalråd
Iqbal Musaji
Avdelningschef

«OrgNamn»
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Fel! Dokumentvariabel
saknas.

Fel! Dokumentvariabel
saknas.

Fel! Dokumentvariabel
saknas.

Fel! Dokumentvariabel
saknas.

Fel!
Dokumentvaria
bel saknas.

Definition av närproducerade livsmedel

0

Inledning
I budgeten för Borås Stad 2017 står följande uppdrag att kommunstyrelsen ska ta fram en definition av närproducerade livsmedel, att ligga till grund för uppföljning av ambitionen att år för år
öka den närproducerade andelen.

Bakgrund
Begreppet närproducerat är en etablerad benämning i konsumenternas medvetenhet och livsmedelsföretagens annonsering. Vid en djupare titt kring dess egentliga betydelse ökar komplexiteten
i vad det faktiskt innebär. Vad får konsumenten vid köpet av närproducerade livsmedel? Jordbruksverket skrev i rapport Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – vad får du som konsument när du
köper närproducerat (2010:19) att det skiljer sig från producent till producent, konsument till konsument och även mellan olika aktörer på livsmedelsmarknaden vad närproducerade livsmedel
egentligen innebär. Landsbygdsministern i Sverige har presenterat den nya Livsmedelsstrategin
för Sverige (Prop. 2016/17:104) som tar upp hur den svenska livsmedelsproduktionen ska öka
och bidra till hållbar utveckling. I den benämns det närproducerade som en viktig del för att konsumenten ska kunna göra medvetna val men en exakt definition på vad närproducerat saknas i
rapporten. Även efter mailkontakt på nationell nivå med medarbetare till landsbygdsministern
kunde inte ett förtydligande ges vad som avses med begreppet1. Vid en uppföljning av rapporten
från Jordbruksverket (2010:19) framkom att det fortfarande inte finns en tydlig definition av vad
närproducerat innebär mer än att det ska vara kort transport mellan producent och konsument2.
Vidare har Livsmedelsverket regler kring hur livsmedelsinformation och märkning ska se ut och
vad informationen ska innehålla på livsmedelsförpackningarna. Reglerna är i de flesta fall gemensamma inom hela EU3. Grunden till detta är att konsumenten ska ha alla de uppgifter som behövs för att kunna göra ett medvetet och säkert val. Utan en tydlig definition av begreppet närproducerade livsmedel är det fritt fram för livsmedelsaktörerna att ange begreppet på livsmedelsförpackningarna eftersom valet ligger hos konsumenten själv att göra bedömningen om det är
närproducerat eller inte för varje inköpt livsmedel (Jordbruksverket, 2010:19). Detta tillvägagångssätt är möjligt eftersom livsmedelsinformationen inrymmer en frivillig del där livsmedelsaktören själv kan ange ursprung av livsmedlet eller annan information om hur det har producerats
för att möta konsumenternas efterfrågan på sådan information, till exempel närproducerad (Prop.
2016/17:104, s.106).
Närproducerade livsmedel saknar en definition som är allmängiltig. Det leder till att det i slutändan alltid är kunden som sätter definitionen utifrån egna referensramar.
EU har geografiska beteckningar som ger producenter rätt att kalla sina produkter vid vissa
namn. Beteckningarna berör ämnet men når inte hela vägen fram (se ruta 1).

1

Mailkontakt, Näringsdepartementet, 2017-03-10
Jordbruksverket, 2017-07-27, https://kundo.se/org/jordbruksverket/d/vad-ar-narproducerat-48dg/
3 Livsmedelsverket, 2017-09-26, https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/livsmedelsinformation-markningoch-pastaenden/regler-om-livsmedelsinformation-och-markning
2

1

Skyddad ursprungsbeteckning - (SUB) – råvarorna och tillverkningsmetoderna är beroende av den region eller område där det specifika
livsmedlet tillverkas. Råvaran ska komma från det geografiska området och bygga på ett traditionellt recept ((EU) nr 1151/2012, artikel 5.1.).
Skyddad geografisk beteckning – (SGB) – livsmedlet tillverkas enligt en metod med koppling till en viss region med samma namn. Förädlingen sker inom regionen utan tvång på att råvarorna behöver komma från samma region. ((EU) nr 1151/2012, artikel 5.2.).
Garanterad traditionell specialitet – (GTS) – livsmedlet tillverkas på ett traditionellt sätt och har vissa egenskaper som skiljer det från liknande produkter. Produktionen kan ske i hela EU utan direkt koppling till vissa regioner. Här är receptet skyddat ((EU) nr 1151/2012, artikel
18.).

Ruta 1. EU:s geografiska beteckningar

Olika organisationers egna definitioner av närproducerade livsmedel

Avsaknad av en vedertagen definition på närproducerade livsmedel innebär att aktörer arbetar
med frågan på olika sätt. Nedan presenteras hur detta kan komma till uttryck:
•

Växjö kommun har definitionen att det livsmedel som produceras inom en 15-milsradie
från Växjö är närproducerat.4

•

Sollefteå kommuns definition av närproducerat är de fem länen (Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands- och Gävleborgs län) som ligger längst norrut i Sverige5.

•

Kalmar kommun har tidigare använt sig utav en definition där livsmedel producerat inom
en radie på 15 mil från Kalmar har klassats som närproducerat. Denna definition har utvecklats och omarbetats för att istället per livsmedelssegment arbeta fram en definition
som avgör om det kommer från närområdet eller inte6.

•

Sandvikens kommun har i arbetet med närproducerat gått efter Bondens egen marknads
definition av närproducerat7.

•

Göteborgs Stad har idag ingen definition på vad närproducerat är eftersom det inte är en
fråga som drivs i staden8.

•

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ingen definition på närproducerade livsmedel9.

•

Organisationen LivsmedelsSveriges definition är: mat som producerats, förädlats och distribuerats till konsumenter inom ett visst avgränsat område (LivsmedelsSverige, rapport, De lokala
matproducenterna och dagligvaruhandeln)

4 Material från HUV nätverksträff, Växjö 23-24 maj 2017
5 KIT, 2017-09-26, https://kit.se/2016/09/16/60325/den-har-kommunen-ville-servera-narodlat-sa-de-kopte-in-sig-pa-enodling/
6 Telefonintervju, Kalmar kommun, 2017-09-27
7 Telefonintervju, Sandvikens kommun, 2017-09-26
8 Telefonintervju, Göteborgs Stad, 2017-09-27
9 Mailkontakt, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2017-10-02
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•

Bondens egen marknad använder sig av två regler som definierar närproducerat. Den ena
regeln är att lantbrukaren du handlar av måste ha odlat eller fött upp det som säljs på marknaden.
Det gäller även huvudingrediensen i förädlad mat, som sylt eller korv. Den andra regeln
är att varorna måste vara närproducerade, vilket innebär att gårdarna måste ligga inom ett avstånd av
250km från marknaden10.

Diskussion
Begreppet närproducerat som till vardags använts flitigt saknar en officiell innebörd. Det innebär
att det är upp till konsumenten att själv bestämma vad som är närproducerat eller inte för livsmedelsvarorna. Det förekommer dock att olika organisationer har gett sig i kast med att skapa en
referensram för vad närproducerat faktiskt innebär. Trots att det må vara samma ord visar de
olika definitionerna en variation.
Vidast definition av närproducerat har LivsmedelsSverige som hänvisar till ”mat som producerats, förädlats och distribuerats till konsumenter inom ett visst avgränsat område”. Bondens egen
marknads två regler för vad som gäller kring närproducerat är nära besläktat med LivsmedelsSveriges fast med den skillnaden att de har ett fastställt avstånd som livsmedlet max får transporteras. De kommuner som lyfts fram arbetar på liknande sätt med ett definierat avstånd eller länsgräns som ger en tydlig definition av vad som är närproducerade livsmedel.
Efter att ha arbetat med en tydlig definition har Kalmar kommun istället börjat titta livsmedelssegment för livsmedelssegment för att utgöra vad som är närproducerat. Marknaden med livsmedelsaktörer ger olika utbud vilket får till följd att även kommunens definition ger olika utfall.
Exemplifierat att om den närmsta producenten av frukt är 10 mil och det närmsta mejeriet är 25
mil från staden så klassas båda som närproducerat. Trots olika avstånd till livsmedelsproducenterna kan de båda passeras som närproducerat.

Närproducerat för Borås Stad
Det finns olika aspekter att väga in i vad som är närproducerat för Borås Stad. En stad vars historia präglats av tekoindustrin och stora skogsarealer har inte givit samma förutsättningar för jordbruk som till exempel det bördiga Skåne. Lägg därtill att definitionen av närproducerat ska vara
en måttstock för verksamheterna idag att arbeta med och samtidigt ge en grund för att leda arbetet framåt vad gäller inköp av närproducerade livsmedel i staden.
En definition likt Kalmar kommun att per livsmedelssegment arbeta fram en definition som avgör om det kommer från närområdet eller inte är intressant att analysera. Definitionen är följsam
marknaden eftersom det beror på var producenterna befinner sig inom varje specifikt livsmedelssegment som avgör om det är närproducerat för just det livsmedelssegmentet eller inte. Det i sin
tur ställer mycket höga krav på en god kännedom om livsmedelsmarknaden för att kunna göra
ställningstaganden utan subjektivitet, livsmedelssegment för livsmedelssegment, vad som är närproducerat eller inte. Arbetsinsatsen blir mer krävande men med ett gediget grundarbete och god
marknadskännedom blir definitionen träffsäkrare utifrån kommunens egna förutsättningar. Oaktat kan en sådan definition för Borås Stad innebära att livsmedel producerade långt bort från
10

Bondens egen marknad, 2017-09-26, www.bondensegen.com/bondens_ide.htm
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konsumenten betecknas som närproducerade eftersom Borås med omnejd har ett begränsat antal
varugrupper representerade. Vilket går emot Jordbruksverkets intention att definitionen närproducerat ska vara kort transport mellan producent och konsument 11.

Definitionen som Växjö kommun, Sollefteå kommun och Sandvikens kommun har satt för närproducerade livsmedel är tydlig i den bemärkelsen att det objektivt går att följa upp ifall ett livsmedel är närproducerat eller inte. Valet av liknande definition kan få till nackdel att Borås Stad i
vissa lägen inte kan nå närproducerade livsmedel på grund av att inga producenter finns tillgängliga på marknaden. Vilket i sig inte behöver vara något negativt då anledningarna kan vara varierande såsom avsaknad på mark för odling eller efterfrågan på uppfödda djurslag i området. Däremot kan riktade insatser göras inom de områden där det faktiskt finns ett utbud och på så sätt
aktivt och strukturerat genom upphandling av livsmedel följt av inköp öka andelen närproducerade livsmedel.
En definition med ett fastställt avstånd som säger att livsmedlet måste ha producerats och förädlats inom en viss radie från Borås innan det når Borås Stads samtliga kök, restauranger och caféer
är ett tydligt och praktiskt sätt att arbeta. Det ger även en ram för hur mål med andel närproducerat ska sättas och arbetas med såväl handgripligt och strategiskt.
Begreppsdefinitioner

Det är viktigt att göra skillnad på olika begrepp och med syfte att skapa en gemensam begreppsdefinition föreslås följande definitioner:
•
•

Närproducerat – Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad
inom en radie på 15 mil, exempelvis vitkål som producerats inom en radie på 15 mil från
Borås är som närproducerat.
Närförädlat – Livsmedel som förädlats eller hanterats och distribuerats till Borås Stad
inom en radie på 15 mil där varans ursprung är längre bort än 15 mil, exempelvis kaffe
vars ursprung är utanför en radie på 15 mil från Borås men som rostats och malts av en
livsmedelsleverantör som befinner sig inom en radie på 15 mil från Borås är närförädlat.

Slutsats
Mot bakgrund till föregående diskussion är den sammanvägda bedömningen att närproducerat
ska definieras:
- Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad inom en radie på 15
mil från Borås tätort är närproducerat.

11

Jordbruksverket, 2017-07-27, https://kundo.se/org/jordbruksverket/d/vad-ar-narproducerat-48dg/
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