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

KU 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot
otrygghet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

160122
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0304
Programområde: 3
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2016-01-21/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2016-02-08

Dnr 2015/KS0304

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram förslag
på en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har inte remitterats utan besvaras direkt av Kommunstyrelsen med
motiveringen att den samverkan kring trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete som efterfrågas i motionen redan finns.
Sedan motionen skrevs har Borås Stad bland annat tecknat en överenskommelse med
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås. Syftet med överenskommelsen är att öka
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Överenskommelsen utgår ifrån en
gemensam målbild och innefattar en åtgärdsplan med en tydlig ansvarsfördelning.
Strukturen för arbetet utgår ifrån de brottsförebyggande råden (BRÅ) som finns på
central och lokal nivå i kommunen och där Polisen, Räddningstjänsten, AB Bostäder,
politiker och tjänstemän i Borås Stad ingår. De lokala brottsförebyggande råden har
särskilt fokus på utsatta områden. De lokala råden utgör också styrgrupper för den
samverkan mellan skola, socialtjänst, Polisen och fritid (SSPF) som sker i stadsdelarna.
I enlighet med budget 2016 kommer Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) att
inrättas på Stadskansliet under året. CKS uppdrag inkluderar bland annat att motverka
organiserad och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism inom
kommunen.
Borås Stad ska även, likt ett 20-tal andra större kommuner i Sverige, teckna en
överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på
samverkan mellan kommunen, föreningslivet, ideella organisationer, religiösa samfund
m.fl. Överenskommelsen möjliggör ett gemensamt förhållningssätt och ett
strukturerat arbete kring samhällets utmaningar, där trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete ingår.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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M 1 a-d) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-d till handlingarna)

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av fastigheten Vattnet 4, Viared Norra
Ett köpeavtal har upprättats med Balder 21 AB om försäljning av fastigheten Vattnet 4. Fastigheten är belägen på Viared Norra. På platsen ska Bilia etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 8 159 200 kronor samt
ersättning för utförd grovplanering (4 778 960 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Balder 21 AB godkänns.

2016-01-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0425 253
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2016-01-27 / Elisabeth Eickhoff
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Dnr 2014/KS0425

Handläggare: Jessica Ekberg
Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Vattnet 4, Viared
Norra
Ett köpeavtal har upprättats med Balder 21 AB om försäljning av fastigheten Vattnet
4. Fastigheten är belägen på Viared Norra. På platsen ska Bilia etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 8 159 200
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (4 778 960 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Balder 21 AB godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Skala = 1:10000

Kärrmossasjön

KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 BORÅS

Org. Nr: 212000-1561

Köpare:

Balder 21 AB
Box 53121
400 15 GÖTEBORG

Org. Nr: 559008-3258

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen fastigheten Vattnet 4 i Borås kommun
som markerats på bifogad karta.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Åttamiljoneretthundrafemtioniotusentvåhundra/8 159 200:-/kronor

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2016-04-01

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om
godkännande av avtalet ansöka om bygglov. Bygglovs- och
planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

Köparen ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha börjat
bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld
förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller
dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett och bevis
därom tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på
Stadskansliet, Markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________
_______________________________________________
Stadskansliet/Markavdelningen

Fastighetsbildning:

Köparen betalar fastighetsbildningskostnaden,
tiotusenåttahundratrettiotre/10 833:-/kronor. Markavdelningen
översänder faktura.

Köpebrev/Lagfart

Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts
utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev
utfärdats. Köparen betalar lagfartskostnaden.

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och
nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda punkter i detta avtal.

Anteckningar i
fastigheten:

Borås Stad ombesörjer att den anteckning om ersättningsbeslut som
finns i fastigheten tas bort.

Kraftledning:

Den kraftledning (luft) som tidigare funnits inom det överlåtna
området har flyttats till läge utanför området. Det överlåtna området
belastas dock formellt sett fortfarande av en rättighet avseende den
gamla ledningssträckningen. Denna rättighet ska dock flyttas till det
nya läget och påverkar därför inte köparens nyttjande av det överlåtna
området.

Servitut eller dyl för
underjordiska
ledningar:

Det område som enligt gällande detaljplan markerats som u-område
ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Köparen ska
upplåta denna mark till ledningsägare utan ersättning och enligt gängse
villkor.
Köparen är medveten om att det inom ovanstående beskrivna uområde ligger va-ledningar och att dessa belastar fastigheten genom
ledningsrätt.

Upplåtelse av mark
för ev.
transformatorstation:

Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens
elförsörjning har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla en
transformatorstation jämte erforderliga kablar inom det överlåtna
området. Placering sker i samråd mellan köpare och Borås Elnät.
Upplåtelsen ska ske på gängse villkor

Fjärrvärme o dyl.:

Fjärrvärme kommer inte att byggas i dagsläget. Om så sker framöver
kan det bli aktuellt för köparen att upplåta mark utmed det överlåtna
områdets gränser. En sådan markupplåtelse ska ske på gängse villkor.

Vatten och avlopp
mm:

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl betalas av köparen
enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det åligger köparen
att kontakta respektive bolag för att erhålla information om samt
tidpunkt, omfattning och villkor för sådana anslutningar.

Detaljplan:

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och
noga informerat sig om de villkor som gäller beträffande utnyttjande
av det överlåtna området. Del av området är t ex markerat som
skyddsområde för allmän kraftledning

Gemensamhetsanläggning:

Köparen har informerats om att fastigheten ingår med andel i Vattnet
GA:1.

Utgifter och
inkomster:

Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala samtliga kostnader
för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för
området av köparen. Motsvarande gäller för eventuella inkomster.

Anläggningsarbeten:

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Fyramiljonersjuhundrasjuttioåttatusenniohundrasextio/4 778 960:-/
kronor exkl moms
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt annat
behov av markplanering svarar köparen. Säljaren har överlämnat
dokumentation över de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick:

Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka och besiktiga
det överlåtna området. Säljaren har förklarat att det inte finns några
utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på
köparen att vidtaga de mark– och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de bygg– och
anläggningsåtgärder som köparen önskar och erhåller tillstånd för.
Köparen har förklarat sig införstådd med detta.
Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av
fel och brister i det överlåtna området.

Övrigt:

Köparen är medveten om att det överlåtna området är beläget inom ett
verksamhetsområde där utbyggnad av gata, vatten och avlopp,
grovplanering mm kommer att fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen
förbinder sig att tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm,
vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan krav på
ersättning.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte
uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering
återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga
för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2016- -

Göteborg 2016- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Balder 21 AB

________________________

________________________

________________________

________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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E 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
(inget delegationsärende)
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en summa av 51 972 kronor avskrivs. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa av 51 972 kronor avskrivs.

2016-01-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0049 108
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-01-25/Magnus Widén

Programområde: 1

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm
och matdistribution 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Internpriset för hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och delegerad hemsjuk-vårdsinsats fastställs till 365
kr/tim för utförd tid i tätort och 376 kr/tim i glesbygd.
För tid mellan kl 22.00 – 06.00 utgår ett nattillägg med 175 kr/tim.
Internpriset för legitimerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 391 kr/tim.
Internpriset för trygghetslarm fastställs till 11 020 kr/år.
Internpriset för matdistribution fastställs till 120 kr per leverans och 44 kr per levererad portion.
Internpriserna gäller fr o m 1 januari 2016.

2016-01-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-26
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0781 706
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2016-01-19/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(3)
2016-02-08

Dnr 2015/KS0781

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster
Sociala omsorgsnämnden

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och matdistribution 2016
För att stadsdelsnämnderna och Sociala omsorgsnämnden effektivt ska kunna organisera arbetet inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, köper och säljer
nämnderna insatser av varandra. Det är framför allt Sociala omsorgsförvaltningen
som köper insatser av stadsdelarna. Insatserna är hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemsjukvård legitimerad insats och
hemsjukvård delegerad insats.
Kommunstyrelsen har antagit principer vid fastställelse av internpriser inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområde. För internpris som inte bara berör stadsdelarna,
ska den stadsdel som har det kommungemensamma ansvaret, i samråd med övriga
förvaltningar, utarbeta förslag till internpris som gäller för samtliga förvaltningar.
Kommunstyrelsen fattar beslut om gällande internpris.
Hemtjänst, hemsjukvård delegerad insats
För insatserna hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och hemsjukvård delegerad
insats är internpriset samma som ersättningen till externa utförare - exklusive påslaget
för momskompensation.
Ersättningen till externa utförare baseras på kommunens egna kostnader och är därför ett rimligt internpris är att utgå ifrån. Timersättning till externa utförare inom
hemtjänstvalet 2016 beslutades av Kommunstyrelsen den 30 november 2015.
För omvårdnadsinsats i tätort är ersättningen 376 kr/tim och utanför tätort 388
kr/tim. I beloppen ingår momskompensation med 3 %. Beloppen exklusive momskompensation är 365 kr/tim i tätort och utanför tätort 376 kr/tim.
Internpris för hemtjänst inklusive avlösning/ledsagning, och hemsjukvård delegerad
blir därmed 365 kr/tim i tätort och 376 kr/tim utanför tätort. Jämfört med 2015 års
internpris är detta en ökning med 1 %.
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Natt – endast i egen regi
Borås Stad utför hemtjänsttimmar under natten - mellan klockan 22.00 – 06.00. Personalkostnaderna är högre och kringtiden är mer omfattande under natten. Korta
insatser som tillsyn innebär att tiden för förflyttningar tar en relativt större del av arbetstiden. Det är inte möjligt att vara lika effektiv som under dag- och kvällstid.
En hemtjänsttimme på natten har beräknats till 540 kr. Vid beräkningen har utgångspunkten varit den ersättning som utgår till externa utförare inom hemtjänstvalet. I
ersättningen till externa utförare ingår en lönekostnad på 240,28 kr/tim. Från lönekostnaden har avräknats det belopp som avser obekväm arbetstid under kvällar och
helger, 17,32 kr/tim, och en genomsnittskostnad på 70,34 kr/tim för obekväm arbetstid under natten har lagts till. Lönekostnaden blir då 293,30 kr för en timme på
natten.
Ett pålägg för att täcka kringtiden har gjorts med 70 % och innebär ett påslag med
205,31 kr/tim.
Schablon för overheadkostnader har lagts till med 40,91 kr/tim.
Sammanlagt gör detta ett tillägg på 175 kr/tim för natten. Jämfört med föregående år
har tillägget ökat med 1,7 %.
Dubbelbemanning ersätts när den är beställd.
Hemsjukvård – legitimerad insats
För insatsen hemsjukvård – legitimerad insats används Borås Stads Bemanningsservice timpris för sjuksköterska 391 kr/tim som internpris. 2016 års timpris är en uppräkning med 2 %.
Trygghetslarm
Internpriset 2016 för trygghetslarm följer, liksom tidigare, den generella uppräkningen
för äldreomsorgen 1,8 %. Årskostnaden för trygghetslarm blir därmed 11 020 kr.
Matdistribution
Stadsdelsnämnd Väster distribuerar kyld mat. Den kylda maten levereras en gång per
vecka och leveranspriset är beräknat till 120 kr. Kostnaden för en genomsnittsportion
är 44 kr.
Sammanställning:
Insats
Hemtjänst, inkl avlösning/ledsagning
Hemsjukvård
- delegerad insats
Hemsjukvård
- legitimerad insats
Trygghetslarm
Matdistribution

Internpris 2015
361 kr/tim utförd tid i tätort
och 372 kr/tim i glesbygd.
Gångtid/kringtid och OB
ingår.
Nattillägg (22.00 - 06.00):
172 kr/tim

Internpris 2016
365 kr/tim utförd tid i tätort
och 376 kr/tim i glesbygd.
Gångtid/kringtid och OB
ingår.
Nattillägg (22.00 - 06.00): 175
kr/tim

383 kr/tim beviljad/beställd
tid
10 825 kr/år
125 kr/leverans och 45
kr/levererad portion.

391 kr/tim beviljad/beställd
tid
11 020 kr/år
120 kr/leverans och 44
kr/portion
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Internpriserna gäller fr o m den 1 januari 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalisering av förskola i Gånghester
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-01-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0302 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-01-13 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-02-08

Dnr 2013/KS0302 214

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalisering av förskola i Gånghester
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att
hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I
denna omgång har Gånghester studerats.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för
att se på möjligheterna att etablera förskola på nedanstående plats samt höra berörd
Stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
Den tilltänkta tomten ligger söder om Stenhuggargatan (skogsväg) i sydvästra delen av
Gånghester. Området är idag ett kalhygge.
I enlighet med Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder genomföras för att
kunna ianspråkta marken. Dialog har skett med naturvårdsgruppen inom Borås Stad.
Bedömningen är att natur och miljö ska genomsyra såväl byggprocess och byggnad
som den kommande verksamheten.
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
Kopia till:
Stadsdelsnämnd Öster
Samhällsbyggnadsnämnden
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Lokalisering av
förskola Gånghester

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan
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BESLUTSFÖRSLAG

Ställplats för husbilar i centrala Borås
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom utredningen PM-ställplats för husbilar Borås - Projektstudio
okt/nov 2015 – Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och har överlämnat utredningen till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Ambition finns från Borås Kommuns Parkerings AB och Tekniska förvaltningen att iordningställa Övre Brodal (intill Gina Tricot) samt Dalhem till säsongen 2016. Då ingår
även att skylta till ställplatserna samt planering kring marknadsföring. Borås Kommun Parkerings AB
bevakar framtida behov av nya ställplatser i enlighet med utredningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2016-01-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0422 315
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-01-18 / bh

Programområde: 2

Sida
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2016-02-08

Dnr 2013/KS0422 315

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Ställplats för husbilar i centrala Borås
En motion inlämnades av Karl-Gustav Drotz år 2010 med förslag att Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar. Fullmäktige gav i mars 2012 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om
behov finns planlägga densamma.
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört uppdraget, först med en utredning som
förordade Borås Camping (vilken Kommunstyrelsen i remissvar november 2014 inte
tyckte låg centralt nog), därefter i en förvaltningsövergripande projektstudio med bred
scanning av möjliga platser.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom utredningen PM-ställplats för husbilar
Borås - Projektstudio okt/nov 2015 – Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och har överlämnat utredningen till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Ambition finns från Borås Kommuns Parkerings AB och Tekniska förvaltningen att
iordningställa Övre Brodal (intill Gina Tricot) samt Dalhem till säsongen 2016. Då
ingår även att skylta till ställplatserna samt planering kring marknadsföring.
Borås Kommun Parkerings AB bevakar framtida behov av nya ställplatser i enlighet
med utredningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr: 2011-SBF0033

Handläggare
Emma Larsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Ställplats för husbilar centralt i Borås Stad
Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att utreda möjligheterna att ordna ställplats för husbilar i centrala Borås
att om möjligt föreslå lämplig plats samt om behov finns planlägga densamma.
Uppdraget grundar sig i en motion som inlämnades av Karl-Gustav Drotz 2010.
Bakgrund
Planavdelningen fick utredningsuppdraget och under 2013/2014 utreddes åtta
lokaliseringar. Utredningen finns sammanställd i rapporten Ställplats för husbilar
centralt i Borås, daterad 2014-05-15. Den plats som förordades i rapporten och
som Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom i beslut 2014-05-15 § 166 är
den södra delen av Borås Camping vid Erikslundskolan. Rapporten skickades 22
maj 2014 ut på remiss till berörda förvaltningar och bolag.
Under remisstiden inkom flertalet yttranden som tillstyrkte presenterat förslag.
Däremot avstyrkte Kommunstyrelsen i beslut 2014-11-10 § 495 föreslagen plats.
I beslutet framhålls att lokaliseringen inte är något bra val utan
Kommunstyrelsen önskar att ytterligare förslag tas fram som inte fysiskt är
kopplat till den befintliga campingplatsen. I beslutet framkommer även att
platsen inte anses tillräckligt centralt belägen. Även Tekniska nämnden beslutade
2014-08-28 § 105 att avstyrka föreslagen plats och fördordade istället alternativet
vid Almenäsvägen samt att man borde utreda alternativen vid kv. Gjutaren
vidare.

Arbetet 2015 – projektstudio Ställplats för husbilar
Under 2015 har ett nytt arbetsätt, den s.k. projektstudion tagits fram i syfte att
effektivisera och förbättra samarbetet mellan de tekniska förvaltningarna.
Ställplats för husbilar föreslogs hösten 2015 vara ”pilotprojektet” för denna
arbetsform.
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Projektstudion som koncept innebär att flera kompetenser tillhörande olika
förvaltningar och bolag bildar en arbetsgrupp och ”stänger in sig” under
begränsad och koncentrerad tid med en studioledare som utgör processledare för
arbetsprocessen för att arbeta med ett specifikt uppdrag.
Projektstudion Ställplats för husbilar ägde rum under 5 arbetsdagar fördelade på
två veckor under oktober/november 2015. Arbetesgruppen för projektstudion Ställplats för husbilar bestod av representanter från följande verksamheter;
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadskansliet (SPA och Markenheten.), Tekniska
förvaltningen, Miljöförvaltningen, Borås kommuns Parkerings AB samt
BoråsBorås TME AB.

Projektstudions uppdrag och arbetsprocess
Diskussion om ställplatsers utformning och servicekrav har skett på nationell
nivå och detta har lett fram till en definition av en basservice enligt
branschorganisationen Husbilsdestination Sverige vilket presenterades av branschen
under våren 2015. Detta påverkar synen på kraven angående ställplaster vilket
inte var läget när förra utredningen gällande lokalisering gjordes i Borås, Ställplats
för husbilar centralt i Borås daterad 2014-05-15. Då var inriktningen en mer
serviceutrustad ställplats.
Med basservice enligt Husbilsdestination Sverige avses; bra läge, planyta med
bärighet, väl skyltat med bra hänvisning, prisinformation, information om
närmaste anläggning som erbjuder service för tömning av avlopp och fyllning av
vatten m.m., information på olika språk (svenska, engelska, tyska) samt
minimumavstånd mellan fordon i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps rekommendationer (4 meter).
Platsen vid Borås Camping bedöms av projektstudions arbetsgrupp fortsatt vara
en bra lösning för en ”fullservice” ställplats. Men med tanke på den framförda
kritiken under remissen 2014 har utgångspunkten i projektstudions utredning
varit att inrikta sig mot en ställplats av enklare art och mer i form av en ställplats
med basservice för att kunna lösa en central lokalisering. Utifrån stadstillväxten i
Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel flexibel lösning är
framgångsfaktorn. Dock förutsätter detta angreppsätt att ansvarig
part/genomförare inom Borås Stads organisation pekas ut så att frågan bevakas
på ett kontinuerligt sätt.
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Resultatet av projektstudion finns sammanställt i PM – Ställplats för husbilar BoråsProjektstudio okt/nov 2015- Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen samt i tre tillhörande
bilagor.
Arbetsprocessen i projektstudion kan delas in i följande huvudmoment.
- Workshop – ringa in uppdraget och arbetsprocessen
- Kravspecifikation – definiera vilka kriterier en plats ska fylla för att
fungera som ställplats
- Peka ut tänkbara platser enligt kravspecifikationen – 30 platser pekades
ut
- Utvärderingsmatris – systematisk utvärdering av samtliga 30 platser
- Besöka de mest intressanta platserna ihop med husbilsägare – 7 platser
besöktes
- Formulera och skissa upp alternativen - 3 platser bedömdes som mest
lämpade efter platsbesöket
- Drift, underhåll och informationsbehov – formulera förslag
- Framtida organisation och ansvar – formulera förslag
Projektstudions förslag
Stadens utveckling ger svårigheter att i centralt läge (1 km radie från Stora torget)
få till en långvarig ställplats som varar uppåt 15 år. En sådan långvarig lösning
som skulle kunna inrymma ett bredare serviceutbud och kunna bära större
investeringskostnader har inte projektstudions arbetsgrupp kunnat identifiera.
Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel
flexibel lösning är framgångsfaktorn.
Genom inriktningen att ställplatsen utformas med basservice har Borås
kommuns Parkerings AB identifierats som lämplig genomförare och
driftsansvarig och därmed även ansvarig för ett löpande arbete där behovet av
nya lokaliseringar säkerställs kontinuerligt. Inom detta arbete att kontinuerligt
leta lokaliseringar och lösningar ses Tekniska förvaltningen som en viktig
samarbetspart. Framtida ordningsregler, som tidsperioder man får parkera och
prissättning, föreslås Borås kommuns Parkerings AB ansvara för, i dialog med
berörda förvaltningar, Räddningstjänst, Polis, BoråsBorås AB samt framtida
driftare av Borås Camping Saltemad.
Övre Brodal bedöms som den lämpligaste platsen att starta med då den snabbt
kan stå färdig till rimlig investering samt att den kan samordnas med
utbyggnaden av den planerade parkeringsytan. Det är även den största ytan
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vilket kan ge bäst avkastning som även kan ge indikation på husbilsbranschens
intresse för Borås som besöksmål för husbilsresenärer.
Platsen Övre Brodal är dock kortsiktig då det finns andra förväntade intressen
för ytan (byggstart diskuteras till 2018, detaljplaneprocess pågår). Därför föreslås
säsongen 2016 och 2017 med Övre Brodal. Samtidigt som Borås kommuns
Parkerings AB tillsammans med Tekniska förvaltningen bevakar de andra två
presenterade alternativen Astern och Övre Verkmästaren. Båda dessa
alternativen bedöms ha förutsättningar att fungera under något längre tid (ca 510 år) men eftersom dessa platser kräver större investeringar samt konsekvenser
för nuvarande användning som måste lösas föreslås Övre Brodal i ett första
skede.
Förankring av förslaget
Arbetssättet genom projektstudio-formatet innebär en förankring under arbetets
gång inom flera organisationer och kompetensområden. Information om
innehållet i PM – Ställplats för husbilar Borås- Projektstudio okt/nov 2015- Ansvar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har givits till respektive nämnd och styrelse under
november/december 2015. Inga direkta synpunkter har framkommit, utan
förslaget har mött övervägande positiva reaktioner. Frågan om remissbehov har
ställts men behov av formell remissrunda har inte framkommit.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ställa sig bakom inriktningen i PM – Ställplats
för husbilar Borås- Projektstudio okt/nov 2015- Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och
överlämna till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Andreas Klingström
Planchef

Emma Larsson
Planarkitekt

PM – Ställplats för husbilar Borås
Projektstudio okt/nov 2015
Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen

PM Ställplats för Husbilar Borås
Projektstudio 2015-11-13
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PM - Ställplats för Husbilar Borås
Bakgrund och Uppdrag
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokalisering av en
ställplats för husbilar i centrala Borås. Uppdraget grundar sig på en i kommunfullmäktige av KarlGustav Drotz (Kd) inlämnad motion (2010-10-14- diarienummer 2010/KS0748). Denna besvarades i fullmäktige 2012-03-15 varvid beslöts att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar i centrala Borås, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov finns
planlägga densamma.
Sedan uppdraget 2012 har Samhällsbyggandsförvaltningen utrett frågan om att se på möjlig plats
för att anlägga en ”fullservice”-ställplats. I rapporten Ställplats för husbilar centralt i Borås 2014-05-15
förordar Samhällsbyggnadsförvaltningen en lösning intill Borås Camping vid Saltemad, (plats
nummer 8 i rapporten Ställplats för husbilar centralt i Borås). Kritik har framförts mot förslaget i
form av att platsen har för stark koppling till Saltemad och campingen vilket inte husbilskåren
önskar. Dessutom ligger den inte i tillräckligt centralt läge.
Diskussion om ställplatsers utformning och servicekrav har skett på nationellnivå och detta har
lett fram till en definition av en basservice enligt husbilsdestination Sverige (se sida 6 ). Detta
påverkar synen om kraven angående ställplaster vilket inte var läget när förra utredningen gällande lokalisering gjordes i Borås, Ställplats för husbilar centralt i Borås 2014-05-15.
Platsen vid Saltemad bedöms fortsatt vara en bra lösning för en fullservice ställplats. Men med
tanke på den framförda kritiken har utgångspunkten i denna utredning varit att inrikta sig mot en
ställplats av enklare art och mer i form av en ställplats med baservice för att kunna lösa en central
lokalisering. Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel flexibel
lösning är framgångsfaktorn. Dock förutsätter detta angreppsätt att ansvarig part/genomförare
inom Borås Stads organisation pekas ut så att frågan bevakas på ett kontinuerligt sätt.
Precisering av projektstudions uppdrag:
-

Ställplats med basservice
Centralt läge
Flexibel lösning
Ansvarig genomförare inom Borås Stads organisation
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Projektstudio
Ställplats för husbilar körs som pilotprojekt i projektstudion under hösten 2015. Detta då frågan
ligger på flera delar av organisationen och för att komma vidare i det låsta läge som skett efter
föregående utredning behövs ett omtag. En koncentrerad arbetsinsats där flera kompetenser samlas kring frågeställningen – Var och Hur ska ställplats för husbilar anordnas i centrala Borås?. Under ca
40 timmar per deltagare utreds frågan, vilket sammanställs i ett ”PM”. Projektstudion som arbetsformat testas och utvärderas.
Arbetesgruppen i projektstudion:
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Emma Larsson (studioledare)
Stadskansliet: Monica Lindqvist (SPA), Johannes Olsson (Mark)
Tekniska förvaltningen: Erika Mattsson
Miljöförvaltningen: Anthoula Papakosta
Borås kommuns Parkerings AB: Lennart Johannson (inte alla tillfällen)
BoråsBorås TME AB: Marita Curran (inte alla tillfällen)
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Arbetsprocess
Arbetsgruppens sammansättning av olika kompetenser och även varierade grad av tidigare inblandning i frågeställning kring Ställplatser för husbilar i Borås innebar behov av att samla gruppen. Detta gjordes genom en gemensam workshop. Workshopen låg sedan till grund för att tydliggöra och specificera uppdraget samt arbetsprocessen. Arbetsprocessen kan delas in i följande
huvudmoment.
-

Workshop – ringa in uppdraget och arbetsprocessen
Kravspecifikation
Peka ut tänkbara platser
Utvärderingsmatris
Besöka de mest intressanta platserna ihop med husbilsägare
Formulerar och skissa upp alternativen
Drift, underhåll och informationsbehov
Framtida organisation och ansvar

Workshop
Arbetet inleddes med en workshop i syfte att ringa in uppdraget och tydliggöra hur gruppen behövde/ville ta sig an uppgiften. Metoden 6 tänkande hattar genomfördes och gav en bra start för
arbetsgruppen att genom ett slags steg för steg tänk med olika synsätt ringa in kunskapsbehov,
hitta lösningar, identifiera nästa steg, organisationsbehov osv. Snabbt identifierades en rad kunskapsluckor och knäckfrågor för att komma vidare. Även inriktningen gällande utredningen ringades gemensamt in under workshopen. Ett systematisk arbetsätt började byggas upp utav samtalet under workshopen där övriga arbetsmomenten under den forsatta arbetsprocessen identifierades.
Nedan listas ett urval av resultatet av workshopen

VIT Hatt - Fakta – finns ingen ”ställplats” idag, finns platser som tidigare utretts, fastnat i politiken, surdeg,
motion som kom in för över 5 år sedan, otydligt uppdrag med oklar ambitionsnivå.

GRÖN Hatt – Utveckling, målbild – Någon aktör som tar vid, fungerande organisation och ansvar, Central plats, en enkel lösning som passar i staden, stegvis process (krav, karta analys)

GUL Hatt – Positivt – attraktivitet, ligger i tiden, Borås som turiststad, organisation före kaos.
SVART Hatt – Negativt – mark konflikt, dyrt/långsiktighet, ingen politisk prioritet, ingen genomförandefas
aktör, otydlighet i uppdrag försvårar att komma i mål.

RÖD Hatt – Känslor – inte kommunens kärnuppdrag, politiken måste våga välja, många vill men ej prio,
vill lösa frågan, se möjligheter inte hinder, vill att vi klarar det och att vi är stolta sista dagen.

BLÅ Hatt – Komma vidare – Utvärderingsmodell, KravSpec, ringa in stadsområdet, finns nya argument för
redan studerade platser, ut och titta, karta.
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Kravspecifikation
Inför att hitta lämpliga platser formulerades en kravspecifikation (KravSpec) för vilka kriterier en
plats bör/ska fylla för att lämpa sig som ställplats för husbilar i centrala Borås. Denna kravspecifikation är även avstämd genetmot de kriterier som Husbilsdestination Sverige formulerat där
arbetsgruppen inriktat sig mot ambitionsnivån om basservice. Denna ambitionsnivå motiveras
även av att en fullserviceanläggning är svår och dyr att etablera centralt, samt att det redan finns
näraliggande fullserviceresurser att nyttja strax utanför centrum (Borås Camping vid Saltemad).

Informationsfolder från Husbilsdestination Sverige

Arbetsgruppen har formulerat följande kriterier när nya
platser för ställplats skall
kartläggas i Borås.

KravSpec - Ställplats för husbilar i Borås

o
o
o
o
o
o
o
o

Varkatighet minst 2år
Central plats ca 1 km från Stora torget
Plan yta med plats för ca 10 bilar – basservice
Lätt att hitt till
Iordningställandegrad
Få konflikter med andra intressen
Trivsel trygghet
Åtkomst till marken (markägare, arrenden osv)
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Peka ut tänkbara platser
Utifrån kriterierna i kravspecifikation pekade arbetsgruppen sedan ut potentiella platser. Dessa
finns sammanställda i Bilaga1 Karta med alla platser. Totalt pekades 30 platser ut.
Utvärderingsmatris
Alla platser som arbetsgruppen pekade ut bedömdes utifrån en utvärderingsmatris (se nedan)
baserad på de kriterier som kravspecifikationen inrymmer. Samtliga platsers poängbedömning
finns sammanställd i Bilaga 2 Lista med samtliga platser och bedömningen kategori 1-8 poäng 1,2,3. Totalt
formulerades 8 kategorier som poängbedömdes med 1 låg, 2 mellan, 3 hög poäng. Poängbedömningen av samtliga platser har sedan sammanställts och de mest intressanta/potentiella platserna
att gå vidare med har indikerats.
UTVÄRDERINGSMATRIS
A. Långsiktighet - varaktighet - mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
B. Läge - 1 km-radien - Målpunkter/stråk - över 1 km – 1-500 mindre än
500
C. Storlek - minst antal platser – 5 platser, 5-10 platser, 10 och fler
D. Hitta hit- väl skyltat, orienterbarhet
E. Iordningställa - marken, belysning, in/utfarter
F. Konsekvenser – analys av effekter, domino, dagens funktion/användning
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, järnväg, brand, social oro
H. Attraktivitet - Trygghet, Trivsel – hur är känslan?

Platsbesök
Samanställningen i utvärderingsmatrisen har resulterat i att 7 platser har identifierats som intressanta att studera vidare. Dessa platser finns sammanställda i Bilaga 3 Lista över de platser som enligt
matrisen fick mest poäng och blev föremål för platsbesök. Platserna besöktes och analyserades samt gjordes bedömning av genomförbarhet. Platsbesöken genomfördes tillsammans med Lars Lyborg
(idégivaren till ursprungliga motionen i Kommunfullmäktige, aktiv inom riksorganisationen mobilfritid) som med sin husbil då även testade praktiskt och var med i utvärdeingen av utvalda platsers potential.
•
•
•
•
•
•
•

Övre Brodal Horngäddan intill Gina Tricot
Astern vid länkarna
Övre verksmästaren Norrbytvärgata/Norrby Långgatan (ab Bostäders f.d. parkeringsyta)
Övre Petersberg
Höjden vid Alphyddan
Parkeringsytan vid Almåskiosken/Sinnenas park
Dalhelmsplatsen
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Formulera alternativ - Platser med högst potential
Utifrån platsbesöken gjordes en bedömning av vilka platser som anses ha mest potential. Detta
urval baseras på sammanställningen i matrisen samt platsbesöket och de inspel som framkommit
från husbilskunniga. Dessa platser är Övre Brodal -Horngäddan vid Gina Tricot, Astern vid länkarna samt Övre verksmästaren Norrbytvär-/långgata (AB Bostäders f.d. parkering).
Övre Brodal Horngäddan intill Gina Tricot

Övre Brodal är snabbast att komma igång med, men kräver att Astern och/eller Övre Verkmästaren utreds parallellt för en mer långsiktig lösning. På Övre Brodal pågår ett detaljplaneuppdrag
för att kunna möjliggöra en förändringa av den gällande byggrätt som finns för kontor för att
kunna bygga ett nytt rättscentrum. Byggstart planeras till 2018 men detta är ovisst då arbetet med
detaljplanen avvaktar besked kopplat till Götalandsbanans utredningar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En centralplats med närhet till målpunkter som turistbyrå och stadskärnan.
En större plats där man får rum med ca 20 husbilar.
Platsen är i dagsläget outnyttjat och har ingen pågående användning som måste flyttas.
Lätt skyltat och syns från RV40
Platsen upplevdes lugn och i förhållande till sin placering och måttligt bullerstörd.
Samordna med utbyggnad av parkeringsytan.
Dock kortsiktig max 2 år.
Låg kostnad
Litet iordningställandebehov
Ingen tilläggsservice föreslås som elstolpar, färskvatten eller tömning.
Behöver inte detaljplaneläggas i nuläget för ändamålet
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Övre Brodal har en lättarbetad form som inte kräver några större ingrepp. Skissen ovan är anpassad så att rekommenderat avstånd på 4 meter mellan fordonen kan uppnås. Grusbeläggingen
måste jämnas ut och sly i kanterna rensas. Gällande belysning finns det två belysningsstolpar idag
som står i sydväst kanten mot ytan som idag används för bussuppställning. Uppdrag finns hos
parkeringsbolaget att se över om det går att på Bussuppställningsytan även få till parkeringsplatser
för bilar. Belysningen på platsen behöver därmed göras om för att dels passa ställplatsen behov
men även för bilparkeringens behov.
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Astern vid länkarna

Plasten ses ha potential då platsen via sitt läge intill Viskan bjuder på en vacker miljö i ett centrumnära läge. Dock finns idéer på att nyttja platsen för annat på sikt. Både att utveckla en park
och bygga bostäder och kontor har diskuterats. Platsens läge är strategiskt viktig för stadsutvecklingen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralt vid stadsparken nära till stadskärnan.
Medlestor plats får rum med ca 10 platser.
Kan bli kvar i mer än 5 år.
Lätt skyltat då det är nära till andra målpunkter så som badhuset.
Krävs visst iordningsställande. Kan komma att behövas ny asfaltsbeläggning.
Vackert vid Viskan.
Dock visst buller från RV 40, hyrplatser som missas, Viskan kan nedskräpas.
Större investeringsbehov i jämförelse med Övre Brodal och Övre verksmästaren
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Astern ligger i en sluttning ner mot Viskan. Parkeringen är idag utformad i två nivåer. Formen på
dessa nivåer är i vissa passager väldigt smala och är inte helt optimal för större fordon som husbilar. Det är även backar och krön som husbilarna måste klara att sig upp och ned för och med
tanke på det överhäng som många modeller har måste detta studeras mer ingående. Formen på
platsen gör att man endast kan få ut ca10 platser. Asfaltsbeläggningen är i dåligt skick men inte i
akutläge att läggas om men inom en 5-årsperion kan detta komma att behövas. Platsen behöver
kompletteras med lämplig belysning.
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Övre Verkmästaren – Norrby tvärgara/långgata

Platsen utgörs av en parkeringsyta som ligger i korsning Norrby långgata och Norrby tvärgata på
Övre verkmästaren. Denna har hittills nyttjats som parkeringsyta för AB Bostäder men då de
nyligen sagt upp sitt avtal är den numera en resurs som står för parkeringsbolagets förfogande.
Dock är stråket som platsen ligger ett område med mycket ödetomter
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralt läge med koppling till både stadskärnan och Knalleland.
Medelstor yta genom viss utvidgning kan 10 platser få rum
I dagsläget ingen användning då den nyss sagts upp av tidigare hyresgäst (AB Bostäder).
Kan bli kvar i ca 5 år.
Lätt skyltat från centralbron och knalleland.
Lummigt
Dock socialoro i närbeläget bostadsområde, visst buller, farligt gods, behov av att iordningsställa.
Större investering i jämförelse med Övre Brodal men mindre än Astern.
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Övre Brodal lutar svagt men bedöms ändå kunna vara lämplig. Ny grusbeläggning behövs. Det är
många större träd som ramar in platsen, dessa kan komma att behöva beskäras viktigt att bibehålla träden då dessa är en kvalité för platsen. Det finns en yta i öst som idag inte är hårdgjord.
Denna yta föreslås att man utökar med så att 10 platser går att få till. Belysningen på platsen
måste även kompletteras.
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Sammanställning kostnader

För dessa tre platser som identifierats som mest potentiella har en uppskatting av kostander
kopplat till varje plats sammanställts. Betalningsautomat kan ses som en icke platsspecifik investering då denna går att flytta med till annan plats. De övriga posterna är däremot platsspecifika.
Åtgärd/investering
Skyltning, hitta hit, information osv
Betalningsautomat
Belysning
Ny beläggning
Rensa sly, städa
Beskära träd, arborist
Summa

Övre Brodal
10 000 kr

Astern
10 000 kr

Övre Verkmästaren
10 000 kr

70 000 kr
30 000 kr
20 000 kr (grus)
10 000 kr
140 000 kr

70 000
120 000
100 000 kr (asfalt)
10 000 kr
310 000 kr

70 000
50 000
50 000 kr (grus)
10 000 kr
20 000 kr
210 000 kr

Drift, underhåll och informationsbehov
Gällande drift har arbetsprocessen i projektstudion lett fram till en inriktning mot en ställplats
med basservice vilket innebär att en ställplats med denna basserviceinriktning bör rymmas inom
Borås kommun Parkerings AB.s verksamhetsområde. Detta innebär att servicestandarden enbart
kan vara i form av basservice, och inte ställplats med fullservice utan då måste en annan driftsorganisation formas eller ägardirektiven för Borås kommun Parkerings AB omformuleras. I och
med denna inriktning ställs det stort krav på bra information om var man kan lämna sopor, tappa
på vatten och tömma avlopp samt ladda el mm. I dialog med Borås Miljö och energi får t.ex.
frågan om avfall/sophantering diskuteras.
Borås kommun Parkerings AB ansvarar för praktiska lösningar men även vilka ordningsregeler
som gäller för ställpaltsen. Även reglering över som hur länge man ska få stå, prissättning etc.
ligger inom Borås kommun Parkerings AB ansvar.
Exempel på information som kan lämpa sig på informationstavlan:
•Ansvarig för husbilsplatsen
•Pris
•Ordningsregler
•Information för nödsituationer
•Områdeskarta/stadskarta
•Tidtabeller för kollektivtrafik
•Turistinformation som t.ex. Turistattraktioner, restauranger och affärer i närheten, övrigt boende i
området, cykel-, vatten- och vandringsleder
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Utredning av framtida platser föreslås även det bli Borås Kommun Parkerings AB ansvar i samverkan med Tekniska förvaltningen. Frågan behöver även samordnas med övriga förvaltningar
inom Borås Stad, BoråsBorås och Borås camping på Saltemad.

Projektstudions samlade bedömning
Övre Brodal bedöms som den lämpligaste platsen att starta med då den snabbt kan stå färdig till
rimlig investering samt att den kan samordnas med utbyggnaden av den planerade parkeringsytan.
Det är även den största ytan vilket kan ge bäst avkastning som även kan ge indikation på husbilsbranschens intresse för Borås som besöksmål för husbilsresenärer.
Platsen Övre Brodal är dock kortsiktig då det finns andra förväntade intressen för ytan (byggstart
diskuteras till 2018, detaljplaneprocess pågår). Därför föreslås säsongen 2016 och 2017 med Övre
Brodal. Samtidigt som Borås kommuns Parkerings AB tillsammans med Tekniska förvaltningen
bevakar de andra två presenterade alternativen Astern och Övre Verkmästaren. Båda dessa alternativen bedöms ha förutsättningar att fungera under något längre tid (ca 5-10 år) men eftersom
dessa platser kräver större investeringar samt konsekvenser för nuvarande användning som måste
lösas föreslås Övre Brodal i ett första skede.
Stadens utveckling ger svårigheter att i centralt läge (1 km radie från Stora torget) få till en långvarig ställplats som varar uppåt 15 år. En sådan långvarig lösning som skulle kunna inrymma ett
bredare serviceutbud och kunna bära större investeringskostnader har inte projektstudions arbetsgrupp kunnat identifiera. Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan
en enkel flexibel lösning är framgångsfaktorn.
Genom inriktningen att ställplatsen utformas med basservice har Borås kommuns Parkerings AB
identifierats som lämplig genomförare och driftsansvarig och därmed även ansvarig för ett löpande arbete där behovet av nya lokaliseringar säkerställs kontinuerligt. Inom detta arbete att
kontinuerligt leta lokaliseringar och lösningar ses Tekniska förvaltningen som en viktig samarbetspart. Framtida ordningsregler, som tidsperioder man får parkera och prissättning, föreslås
Borås kommuns Parkerings AB ansvara för, i dialog med berörda förvaltningar, Räddningstjänst,
Polis, BoråsBorås AB samt framtida driftare av Borås Camping Saltemad.
Arbetsformat projektstudio
Projektstudio som arbetsform har funkat väl till detta pilotuppdrag om Ställplats för husbilar i centrala Borås. Gruppen har arbetet på ett lösningsfokuserats sätt och systematiskt analyserat och
identifierat behov under arbetsprocessen. Ett inkluderande samtalsklimat och brett synsätt över
kompetensområdena har varit en framgångsfaktor. Den gemensamma arbetsinsatsen och att alla
tog ansvar i att lösa uppdraget har genomsyrat arbetsgruppen på ett positivt sätt.
Bilaga 1 Karta med alla platser
Bilaga 2 Lista med samtliga platser och bedömningen kategori 1-8 poäng 1,2,3
Bilaga 3 Sammanställning över de platser som enligt matrisen fick mest poäng och blev föremål för platsbesök

15

PM Ställplats för Husbilar Borås
Projektstudio 2015-11-13

Underlag
Borås stad - Samhällbyggnadsförvaltningen (2014), Ställplats för husbilar centralt i Borås.
Husbilsdestination Sverige (2010), Husbilsdestination Sverige – ”Europas främsta husbilsdestination”.
Husbilsdestination Sverige (2015), Locka en växande målgrupp till er kommun Ställplats för
husbilar ger fler besökare.
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Majorslunden
Älvsborgs kullen
Övre Petersberg
Jössabron
Videbusken
Götavallen
Övre brodal
Alphyddan
Astern
Ljungen
Backadalsstigen
Hästhoven
Annelundsparken
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Dalhemsplatsen
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Verkmästaren
Skaraborgsvägen N kungsbron
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Herrljungagatan
Alideberg
Alideberg
Högskola
Övre Verkmästaren

Bilaga 1

PM - ställplats för husbilar
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1
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1
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1
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10 Ljungen 1, Annelundsmotet

12 Hästhoven, Åsboholmsgatan
2
3
3
3
1
3
2
3

3
3
3
2
2
3
2
3

2
2
2
2
2
3
2
3

3
2
1
2
1
3
3
2

2
2
3
2
3
2
2
2

2
2
3
3
1
2
3
1

2
3
3
3
3
2
1
2

21 Skaraborgsvägen, Norr om Kungsbron
3
1
2
3
3
2
2
1

24 Drotsen, Folkkungagatan

23 Armbåga, Lundbyhallen, Alkistan

22 Skaraborgsvägen

20 Magasingatan, Verkmästaren

19 Gjutaren

18Dalhelmsplatsen

17 Särlaskolan

16 Almåskiosken

15 Bäckäng

14 Södra torget

13 Annelundsparken

11 Backadalsstigen Berstäter, berget Edwin

9 Astern

8 Alphyddan

7 Övre Brodal

6 Götavallen

5 Kärrgatan Göta Videbusken

4 Jössabron

3 Övre Petersberg

2 Älvsborgskullen, Bockasjögatan
3
1
1
2
2
2
1
1

3
1
3
3
2
2
3
2

3
1
2
1
1
2
1
1

3
1
2
2
2
2
2
1

3
1
2
3
2
2
2
1

3
3
3
2
3
2
1
2

2
2
2
2
3
2
3
1

0 16 17 13 19 12 15 16 19 17

Nej

2
2
2
3
2
1
3
1

25 Knallelandsparkeringen

0 18 20 21 18 17 18 17 19

Nej

3
3
1
1
1
3
3
3

26 Herrljungagatan, p-platser utmed järnvägen

0 16

Nej

1
1
1
3
3
3
2
2

27 Alideberg andra sidan

Bilaga 2 Lista med samltiga platser och
bedömning kategori 1-8 poäng 1,2,3

2
1
1
3
2
2
1
2

28 Alideberg

17 14 18 17 18 16 20 18 21

2
1
2
3
3
2
2
2

29 Högskolan Sandgärdet

summering

Varaktighet minst 2 år
Central plats max ca 1 km från Stora torget
Lätt att hitta till
Plan yta med plats för ca 10 bilar
Få konflikter med andra intressen
Risker
Litet iordningställandebehov
Hög trivsel och trygghet
Åtkomst till marken (markägare, arrenden osv)

30 Övre Verkmästaren

1 Majorslunden

Bilaga 3

Sammanställning av de platser som enligt matrisen fick mest poäng och blev föremål för platsbesök

PM – platser av störst intresse
Nummer 3

Namn Övre Petersberg

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
I dagsläget finns det en parkering som används av besökare till Borås Hallen. Bussar som kommer till Borås Hallen använder platsen. Platsen kan användas i 2-5 år.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km-500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
Fågelvägen till Stora Torget är 800 m men i verkligheten är det längre när man ska gå in till Stora
Torget. Det finns bra stråk in till centrum från platsen.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10, platser 10 och fler
Poäng 2
Området består av en yta som är ca 1000 kvm. Får nog plats med ca 10 platser.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Lätt att skylta till, ligger i närheten av Borås Hallen och utmed en större väg. Lätt att gå till centrum därifrån.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 3
Krävs inte allt för stora resurser för att iordningställa marken. Finns betalautomat och belysning.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
Parkeringen/vändplats kommer att tas bort för att få plats med husbilarna, vilket är något negativt men inget som kommer påverka någon nämnvärt.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 2
1
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Nära en mycket trafikerad väg och bostäder. Det är trots det en avskild plats som kan kännas
mindre säker.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 1
Det är en avskild plats som kan kännas mindre säker. Inga fina stråk eller natur i närheten, industri och väldigt nära stor väg som känns mindre trevligt.
Platsbesök Övre Petersberg
Det är en avskild plats trots att det är bostäder i närheten. Det bullrar väldigt mycket ifrån vägen,
känns inte alls som en trevlig plats att vistas på. Bullret är så pass högt att det kommer krävas
kostsamma åtgärder för att få det till en trevlig ställplats.
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Nummer 7

Namn Övre Brodal

Totalt 20 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
1 poäng
Förslaget är en kortsiktig lösning som innebär att platsen kan användas i två till tre år, förutsatt
att den tas i bruk inom kort. Byggnation är planerat för ett Rättscentrum.
B. 1 km-radien - målpunkter/stråk över 1 km, 1 km- 500 m, mindre än 500 m
3 poäng
Platsen är belägen i anslutning till Borås stadskärna. Det är en gångsträcka på 650 m från den
föreslagna ställplatsytan till fontänen på Stora torget, fågelvägen dit är ca 620 meter.
I angränsning till platsen finns Borås Turistbyrå och Resecentrum.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser, 5-10 platser, 10 och mer
3 poäng
Ytan är ca 1500 kvm. Det är möjligt med ca 20-25 storbilsplatser. Det blir då en väg mellan platserna som är 12 meter bred. I och med att ytan är grusad målas inga linjer, uppställning får ske
fritt på ytan.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
3 poäng
Lätt att skylta till platsen som ligger i anslutning till Brodalsmotet. Det är lätt att hitta till platsen
och den syns från riksväg 40.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
2 poäng
Marken är hårdgjord, men behöver slätas till och området behöver röjas upp. Eventuellt kan tillfarten behöva justeras. Belysningsstolpar finns men kan eventuellt behöva kompletteras med fler.
Iordningsställandet av marken kan samordnas med de tilltänkta p-platserna som kommer att
iordningställas i anslutning till den föreslagna ytan. Det innebär att investeringskostnader kan
samordnas.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
3 poäng
Ytan används inte idag, därav bör förslaget inte ge några konsekvenser på annan verksamhet.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
3 poäng
3
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Det finns inga vattendrag eller naturområden i närheten som kan påverkas. Farligt gods på motorväg och järnväg ligger på tillräckligt avstånd för att inte utgöra någon risk. Eventull risk för
inbrott då ytan kan upplevas som baksida, dock är platsen öppen med mycket insyn, vilket är en
fördel.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
2 poäng
Det är inte mycket folk i rörelse under kväll och natt. Ställplatsen känns son en baksida till Gina
Tricot-huset. Dock är platsen central och bilar är i rörelse dygnet i närheten av platsen samt centralstationens närhet gör att det inte är öde.
Platsbesök Övre Brodal
Ytan upplevs som en stor öppen plats. Buller bedöms inte vara något stort problem. Området
känns trevligt och det finns en del växtlighet. Marken behöver justeras på vissa ställen för att få
en jämn yta. Infarten behöver göras om.
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Nummer 8

Namn Alphyddan

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
Fastigheten är tillgänglig för ändamålet en kortare tid, mellan 2-5 år, på grund av Götalandsbanan.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km- 500 m, mindre än 500 m
Poäng 3
Väldig centralt, nära till stadens utbud såsom Stadsparken, restauranger och kulturevenemang.
Det är mindre än 500 m till Stora torget.
C. Storlek – minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och fler
Poäng 2
Området är stort men att iordningsställa storbilsplatser kräver stora ingrepp på platsen.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Det är lätt att hitta till platsen eftersom det är i centrala Borås. Det är nära till större leder/motorväg.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 1
För att iordningställa marken kommer det att krävas stora resurser eftersom den är kuperad och
det är en stor grönyta med träd. Det kommer behövas schaktning/sprängning för att ”platta till”
samt bygga infart/utfart. Det saknas belysning och parkeringsautomat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 2
I dagsläget finns det en påbörjad hundrastplats som invånarna vill ha och som kan vara kontroversiellt att ta bort. Går det att bygga storbilsparkering jämte rastgården och ta en mindre del av
marken eftersom den är så stor så vore det mer önskvärt.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 3
Minimala risker med att välja den platsen.
5
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H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 2
Fint, lummigt område men något avskilt ifrån verksamheter som kan ”hålla koll” nattetid.
Platsbesök Alphyddan
Trevligt att platsen är belägen i ett grönområde. Vägen till platsen är brant och snirklig, ytan är
något svårplanerad. De stora ingreppen som behövs för att iordningställa ytan till en ställplats,
samt konflikten med den påbörjade hundrastplatsen medför att den inte känns prioriterad.
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Nummer 9

Namn Astern

Totalt 21 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 3
Pågår diskussioner om byggnation men bedöms ändå tillgänglig för ändamålet i mer än 5 år. Angränsande öppna p-platser planeras att bebyggas med ett parkeringshus. Detta kan bidra till bättre
ljudmiljö och då kan platsen lämpa sig för bostadsbebyggelse vilket påverkar prioriteten för ställplats.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km- 500 m, mindre än 500 m
Poäng 3
Väldigt centralt, nära till stadens utbud såsom Stadsparken, restauranger och kulturevenemang.
Hög poäng eftersom det är mindre än 500 m till Stora torget.
C. Storlek – minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och fler
Poäng 2
Båda den övre och nedre parkeringsplatsen behövs för att få tillräckligt med platser. Kan bli ca 10
platser.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Lät att hitta till platsen eftersom det är i centrala Borås och intill badhuset. Nära till större leder/motorvägar.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 3
Krävs inga större resurser för att göra om till storbilsparkering eftersom ytan redan används som
parkeringsplats idag. Belysning och infarten behöver justeras. Behöver kompletteras med pautomat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 2
I dagsläget används ytan som parkeringsplats, det är företag som hyr dessa platser. Antagligen
inte så populärt bland företagare i närområdet som hyr platserna att vi gör om ytan till storbilsparkering (som kommer användas lite då och då). Risken är att vi förlora parkeringsplatser som är
attraktiva och används dagligen om inte en kompletterande lösning hittas. Parkeringsbolaget för7
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lorar intäkter. Etablering av storbilsparkering på Astern kan vara mer lämplig om 2-3 år, när utbudet av p-platser i närområdet har ökat (pga. P-husbyggen).
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 2
Risk att Viskan blir mer nedskräpad om det inte finns bra system för avfallssortering i närheten.
Går att hänvisa till närbelägen återvinningsstation.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 3
Fint område nära Viskan, finns verksamheter i omgivningen som kan ”hålla koll” på området.
Belysning finns. Viss bullerstörning från motorvägen.
Platsbesök Astern
Trevligt med närheten till Viskan, finns fin växtlighet. Bullernivån var hög men bedöms inte vara
ett hinder för att etablera en storbilsplats. Vägen till platsen är brant och snirklig, ytan är något
svårplanerad.
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Nummer 30

Namn Övre Verkmästaren

Totalt 19 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 3
Platsen har varit uthyrd men arrendet är uppsagt. Osäkerhet kring påverkan av Götalandsbanan.
Bedöms vara tillgänglig för ändamålet i mer än 5 år. Parkeringsplatsen intill kan också vara ett
alternativ som kan utredas på sikt.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km- 500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
520 meter fågelvägen till Stora torget. Järnvägen är en barriär som gör att det blir längre att gå in
till centrum. 720 meters promenadväg in mot centrum via ödetomter. Gång- och cykelväg till
Knallelandsområdet.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och mer
Poäng 3
Befintlig parkering kan utökas och då ryms tio platser. Lite bökig form på ytan, krävs tydliga
anvisningar för hur parkering får ske. Stora träd som hänger in över platserna måste beskäras för
att få tillräckligt med fri höjd.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 2
Lätt att skylta till, nära Norrby stadsdel. Ligger utmed en genomfartsled mellan centralbron och
Knalleland.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 2
Lite förändring måste göras, eventuellt utöka området som idag är hårdgjort för att få till fler
platser. Behöver kompletteras med p-automat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
Platsen är tillgänglig för ny användning. Viss oro för att ställplats kan påverka processen med att
bygga ihop Norrby med centrums stadsmiljö.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
9
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Poäng 2
Det förekommer farligt gods på Norrby Långgata. Det är viss social oro i närområdet.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 2
Lummig plats med mycket grönska som ramar in. Väl avgränsad plats.
Folk i rörelse i närområdet som rör sig mellan bostadsområdet och centrumkärnan. Då bostadsområdet har social oro kan detta påverka platsen negativt utifrån trygghetsaspekten. Möjligen kan
husbilarna ha en positiv inverkan på stråket. Viss bullerstörning från Norrbyleden.
Plastbesök Övre Verkmästaren
Trevlig utsikt över centrum med fin växtlighet som ramar in ytan. Norrbyleden är högt trafikerad
vid rusningstrafik vilket ger tidvis med höga bullernivåer. Det behövs utökning av ytan samt att ta
ned något träd för att optimera ytan.
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Nummer 18

Namn Dalhemsplatsen

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
Det är inte ett högt tryck på parkeringen idag. Enda kända nyttjandekonflikten är Götalandsbanan. Ställplatsen kan nyttjas i ca 2-5 år. Lätt att iordningställa som ställplats på kort varsel.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km-500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
Det är promenadavstånd till centrum och ca 600 meter fågelvägen till Stora Torget.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och fler
Poäng 2
Området är 800 kvm stort vid sidan av bron, ca tio storbilsplatser ryms.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Lätt att skylta och hitta till. Syns från större vägar.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 2
Det krävs inget att iordningställa ytan då det redan är en befintlig parkeringsplats som är asfalterad har belysning och betalningsautomat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
De som idag parkerar på platsen behöver hitta en annan parkering, det är ca 40 platser som blir
berörda. Dock kan ytan ökas och därmed kan personbilsparkering få plats i anslutning till storbilsparkeringen.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 2
På närliggande vägar samt järnväg sker transport av farligt gods. Det är viss social oro i närområdet. Det finns verksamheter i området som kan bidra till ökad trygghet.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 2
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Inga bostäder finns i närheten. Dock är det mycket rörelse i området dygnet runt. Närhet till
Kungsbron, Göteborgsvägen och gatukök. Trevligt med närhet till Ramnasjön och dess promenadvägar samt fågelkoloni och lekplats. Bullrig miljö, speciellt under rusningstid. Stora vackra
träd på platsen ger den potential till att bli trevlig. Lätt att gå till centrum via trappa upp på
Centralbron eller via Magasinsgatan mot Nybron och Yxhammarsgatan.
Platsbesök Dalhemsplatsen
Miljön upplevdes lite tråkig på grund av järnväg, plats för lastbilar samt angränsande parkeringsplats. De stora träden i anslutning till Dalhemplatsen ger dock ytan potential. Trafiken och bullret
är påtagligt. Kan bli svårt att optimera ytan för tillräckligt med platser.
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Nummer 16

Namn Almåskiosken/Sinnenas park

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
I dagsläget finns det redan en parkering som används av boende i området. Det är diskussioner
om att eventuellt bygga en förskola på platsen.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km-500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
Det är cirka 900 m fågelvägen till Stora Torget. Stråket in till centrum över centralbron är lätt att
följa.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10, platser 10 och fler
Poäng 2
Området består av två parkeringsplatser, den ena är 400 kvm och den andra är 600 kvm. Platserna kantas av gräs vilket medför att utökningsmöjlighet finns. Den andra parkeringsytan direkt
bakom kioskbyggnaden är 800 kvm. Får plats med ca 5 husbilar på yta 1 men kan utökas så även
till yta 2 så kan ca 5-10 till skapas.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 2
Lätt att skylta till, ligger utmed en större väg, Alingsåsvägen. Lätt att gå till centrum via Centralbron.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 2
Krävs inte allt för stora resurser för att iordningställa marken. Finns ingen betalautomat, men det
finns belysning och ytan är asfalterad. Dock finns det en återvinningsstation som eventuellt måste
flyttas på.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
Parkeringen som verkar vara populär kommer att minskas eller tas bort för att få plats med husbilarna, vilket är negativt.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
13
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Poäng 2
Närmaste stadsdel är Norrby där det finns en social oro, men samtidigt nära trafikerade vägar,
bostäder och gatukök som kan minska riskerna.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 3
Det är mycket rörelse i området dygnet runt så som bilar på Alingsåsvägen och många besökare
till gatuköket. Platsen är nära Sinnenas park och Ramnasjön med dess promenadvägar, fågelkoloni och lekplats, vilket är väldigt trevligt.
Platsbesök Sinnenas park
Platsen rammas in av fina stora träd och annan växtlighet. Torts att det är nära till Alingsåsvägen
som upplevs miljön som väldigt trevlig. Ytan kan dock vara något svårplanerad. Tråkigt att det
finns en återvinningsstation på platsen som är nedskräpad.
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1 Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom
miljöområdet
1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem (1a)
Miljödiplomering erhölls, enligt Svenska Miljöbas, från extern revisor 21 december 2015.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Certifierat
miljöledningssystem,
antal

Nej

Nej

Ja

Miljöledningssystem
som inte är certifierat,
antal

Nej

Nej

Nej

Certifierat miljöledningssystem, antal
Stadskansliet blev miljödiplomerade 21 december 2015.

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal
Stadskansliet är diplomerat, varför miljöledningssystem som inte är certifierade, inte är aktuellt att följa
upp.
Åtgärder

Status

Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?

Avslutad

Kommentar Samtliga enheter har engagerats i att tänka och dokumentera hur miljöpåverkan sker i
yrkesutövningen. Det är första gången samtliga blir involverade i ett gemensamt uppdrag. Förväntan finns
om att fortsättning följer med såväl efterlevnad av befintliga strukturer som initiativ till nya rutiner.
Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Pågående enligt
plan

Kommentar Miljödiplomering erhölls, enligt Svenska Miljöbas, från extern revisor 21 december 2015.
Miljöhandbok mfl hjälpmedel har delats på förvaltningens intranät.

1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b)
I december hade 85% av personalen gått miljöutbildningen som erbjuds av Miljöförvaltningen. Listan
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2015
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av vilka som är anställda varierar över tid, eftersom personal går i pension, är sjukskrivna, har vikariat,
byter jobb mm. Introduktionen för nyanställda har nu en checklista där miljöutbildning ingår, vilket
kommer att underlätta för att hålla flödet av personal uppdaterade på miljöområdet.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Andel anställda som
genomgått
miljöutbildning som inte
inkluderar Borås Stads
miljöarbete

51%

51%

Andel anställda som
genomgått
miljöutbildning som
inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete

0%

56%

Utfall 2015

85%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads
miljöarbete
Alla ska gå den utbildning som inkluderar Borås Stads miljömål, varför annan miljöutbildning, som inte
inkluderar detta, inte följs upp.

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete
71 har gått utbildningen hos Miljöförvaltningen, 9 har anmält sig till våren 2016. Bland de anställda har
borträknats de med snar pensionering, vikariat, tjänstlediga och sjukskrivna.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda

Pågående enligt
plan

Kommentar I december hade 85% av personalen gått miljöutbildningen som erbjuds av
Miljöförvaltningen. Listan av vilka som är anställda varierar över tid, eftersom personal går i pension, är
sjukskrivna, har vikariat, byter jobb mm. Introduktionen för nyanställda har nu en checklista där
miljöutbildning ingår, vilket kommer att underlätta för att hålla flödet av personal uppdaterade på
miljöområdet.

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun
1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a)
Kommer följas upp bättre genom miljöledningssystemet.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 3a) Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska

Pågående enligt
plan

Kommentar Miljöhandboken som upprättats 2015 i samband med miljödiplomering har uppmärksammat
brister i rutiner för livsmedelsinköp. Stadskansliet ordnar egna konferenser, samt skickar regelbundet
deltagare till externa konferenser och utbildningar. Dessutom ordnar Stadskansliet
representationsmiddagar flera gånger om året. Detta nätverksbyggande och den kunskapsuppbyggnad
detta ger leder på plussidan till ständig förbättring genom höjd kompetens och nätverk inom och utanför
staden, men har naturligtvis också en miljökostnad, till exempel i form av växthusgaser på grund av resor
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2015
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Åtgärder

Status

och livsmedel. Detta är ett förbättringsområde för Stadskansliet. Miljöpåverkan behöver medvetandegöras,
mätas och följas upp.

1.3 Mål 4. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling
1.3.1 Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor
och tjänster (4a)
Kommer följas upp bättre genom Miljöledningssystemet.
Åtgärder

Status

Hur arbetar Borås Stad med hållbar IT

Pågående enligt
plan

Kommentar Vårt arbete med e-tjänster minskar i förlängningen pappershanteringen då dessa ersätts av
digitala handlingar. Det minskar även resor till kommunens olika lokaler där man vill träffa representanter
för de olika ärenden som man har med kommunen. Vi har även en digital synpunktshantering där man kan
lämna synpunkter om allt som rör kommunens verksamheter. Där kan man även lämna synpunkter såsom
skräpiga sopstationer, trasiga papperskorgar, oljespill mm.
Hur arbetar Borås Stad med placeringsdirektiv som utesluter investeringar i
verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan?

Pågående enligt
plan

Kommentar Arbete pågår på Stadskansliet med att lyfta upp reviderade placeringsregler där
miljö/klimataspekten är inkluderad.
Direktiv finns och förändringar i formuleringar är föremål för politisk behandling.
Internbanken kommer 2016 bland annat att arbeta med finansieringen av Borås Energi & Miljös EMCinvestering, strategi för placeringar samt gröna finansieringslösningar.
(November 2010 beslutade Kommunfullmäktige om hantering av stiftelsernas fondmedel: Placeringar av
donationsfondsmedel skall göras i företag som utgår från internationella normer för mänskliga rättigheter,
arbete, barnarbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Placering skall inte göras i företag som bedriver
aktiv verksamhet inom branscherna vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Med aktiv verksamhet
menas att mer än 5 % av omsättningen härrör från verksamhet i dessa branscher. Placering skall inte
heller göras då tveksamhet råder om ett företags förhållanden ur ett etiskt perspektiv. Om tidigare gjord
placering strider mot förutsättningarna ovan skall engagemanget avvecklas.)

2 Hållbar samhällsplanering
Beskrivning
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och medvetna
materialval.
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2.1 Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
2.1.1 Krav på hållbart byggande (5a)
Budget 2016 anger: Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.
Hållbart byggande är en av nyckelfaktorerna i den Översiktsplan som ska på remiss under våren 2016.
Indikatorer
Antagna krav för hållbart
byggande

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Nej

Nej

Nej

Antagna krav för hållbart byggande
Budget 2016 anger: Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.
Hållbart byggande är en av nyckelfaktorerna i den Översiktsplan som ska på remiss under våren 2016.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 5a) Krav på hållbart byggande

Pågående enligt
plan

Kommentar Budget 2016 anger: Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en
träbyggnadsstrategi.
Hållbart byggande är en av nyckelfaktorerna i den Översiktsplan som ska på remiss under våren 2016.

2.2 Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
2.2.1 Tysta områden inventeras (6c)
Miljöförvaltningens avdelning Miljökommunikation har digitaliserat störande verksamheter och lagt in
dessa i karta med buffertzoner på mellan 500 m och 2000 m. Resultatet presenteras i två pdf-filer den
11 november 2015. Det som skiljer kartorna åt är bakgrunden med buffertzon till vägarna. Vita fläckar
garanterar inte att det är tyst. Bild med störst buffertzon till väg bedöms bäst indikera sannolikheten för
att områden kan upplevas som tysta.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 6c) Tysta områden inventeras

Pågående enligt
plan

Kommentar Miljöförvaltningens avdelning Miljökommunikation har digitaliserat störande verksamheter
och lagt in dessa i karta med buffertzoner på mellan 500 m och 2000 m. Resultatet presenteras i två pdffiler den 11 november 2015. Det som skiljer kartorna åt är bakgrunden med buffertzon till vägarna. Vita
fläckar garanterar inte att det är tyst. Bild med störst buffertzon till väg bedöms bäst indikera sannolikheten
för att områden kan upplevas som tysta.
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3 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

3.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
3.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a)
Flygresor i Kommunstyrelsens och Stadskansliets regi är inte fossilfria. Klimatkompensationsavgiften
för resor 2014 drabbar budget 2016 med nära 300 000 kr och bestod till 99% avgift för CO2-utsläpp av
flygresor.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Pågående enligt
plan

Kommentar Flygresor i Kommunstyrelsens och Stadskansliets regi är inte fossilfria.
Klimatkompensationsavgiften för resor 2014 drabbar budget 2016 med nära 300 000 kr och bestod till
99% avgift för CO2-utsläpp av flygresor.
Bilpool används och inköp av fordon till den görs av annan förvaltning. Riktlinjerna för resor ska följas;
Pröva om resan kan ersättas med annan mötesform som tex telefonmöte, Välja gång, cykel och
kollektivtrafik före bilpool. Sparsam körning och inte privat bil i tjänsten.
Budget 2016 innehåller ett uppdrag till Tekniska nämnden att den interna bilpoolen ska innehålla
kollektivtrafikkort (busskort) som val vid bokning.
Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat?

Pågående enligt
plan

Kommentar Medel motsvarande klimatkompensationsmedlen användes till miljöutbildning för
Kommunstyrelsens politiker, avgiften för miljödiplomering, samt utrustning för resfria möten. Totalt 83 000
kronor.

3.1.2 Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och
transporttjänster är miljöfordon (7b)
Bilpool används och inköp till den görs av annan förvaltning. Riktlinjerna för resor ska följas; Pröva om
resan kan ersättas med annan mötesform som tex telefonmöte, Välja gång, cykel och kollektivtrafik före bilpool.
Sparsam körning och inte privat bil i tjänsten.
Indikatorer

Utfall 2013

Andel förnybart bränsle
vid upphandlade

-
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Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

transporttjänster, %

Andel förnybart bränsle vid upphandlade transporttjänster, %
Stadskansliet upphandlar inte transporttjänster i egentlig mening. Kollektivtrafik utförs av Västtrafik.
Åtgärder

Status

Hur har Borås Stad arbetat för en distributionscentral?

Pågående enligt
plan

Kommentar Tekniska nämnden arbetar med att införa distributionscentral i den takt som tillgängliga
medel tillåter.

3.1.3 Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier (7c)
Borås Stad har 100% miljömärkt el enligt Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens kriterier). Borås
Elhandels avtal med Borås Stad gäller t o m 2015.
Borås Elhandel AB har också köpt in elleverans till kommunen avseende år 2016 på samma sätt, så det
fortsätter vara samma miljömärkning även 2016.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 7c) Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning
uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier

Pågående enligt
plan

Kommentar Avtal med 100% miljövänlig el gäller t o m 2015.

3.2 Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
3.2.1 Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara
färdsätt (9a)
Borås Stad håller på att ta fram en gemensam Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås tillsammans
med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Planen beräknas antas under 2016. Intentionerna i
utvecklingsplanen utgår från stadens vision Borås 2025 och samordnas med pågående
trafikstrategiarbete och översiktsplan.
Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan byggas efter
kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. Som ett första steg tas samrådshandling för Öp16 fram.
Öp16 ger inriktningarna för hur denna strategi ska se ut.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 9a) Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara
färdsätt.

Pågående enligt
plan

Kommentar Borås Stad håller på att ta fram en gemensam Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås
tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Planen beräknas antas under 2016.
Intentionerna i utvecklingsplanen utgår från stadens vision Borås 2025 och samordnas med pågående
trafikstrategiarbete och översiktsplan.
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2015
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Åtgärder

Status

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan byggas efter
kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. Som ett första steg tas samrådshandling för Öp16 fram.
Öp16 ger inriktningarna för hur denna strategi ska se ut.

3.2.2 Det finns laddstationer för elbilar (9c)
Borås Kommuns Parkerings AB informerar på sin hemsida i december 2015: I parkeringshuset Nybron
kan du nu ladda din elbil! Det finns två elladdplatser tillgängliga. Parkeringsbolaget har i november tagit
initiativ till en begäran om att få uppföra ett parkeringshus på Vulcanus, vari även laddplatser planeras
ingå.
Därutöver finns laddplatser på fem platser till i staden enligt hemsidan Uppladdning.nu; Ödegärdsgatan
samt Arnegårdsgatan (Båda tillhör Porsche Center), Hultagatan (Preem), Skaraborgsvägen (Ica City
Knalleland), samt Kasernvägen (Statoil).
Kommunfullmäktige i september 2015 gav ett uppdrag med liknande mål: Monica Johansson (C) ville i
en motion ha fri parkering för elbilar i Borås stadskärna, samt ytterligare laddstationer.
Kommunfullmäktige biföll motionen, vilket innebär ett uppdrag till Borås kommuns Parkerings AB.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Antal laddstationer för
elbilar

2

3

7

Antal laddstationer för elbilar
Borås kommuns Parkerings AB, samt ett flertal privata aktörer har laddstationer för elbilar inom
kommunen.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 9c) Det finns laddstationer för elbilar.

Pågående enligt
plan

Kommentar Borås Kommuns parkerings AB har laddstationer och planerar för fler. Andra aktörer i
samhället har också etablerat ett flertal laddstationer i kommunen.

3.2.3 Borås Stad optimerar transporter och leveranser (9e)
Tekniska nämnden arbetar med frågan. Budget 2016 anger att införandet av en distributionscentral
enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas i den takt som tillgängliga medel tillåter. Budget 2016
innehåller också ett uppdrag att den interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafikkort (busskort) som
val vid bokning.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 9e) Borås Stad optimerar transporter och leveranser

Pågående enligt
plan

Kommentar Tekniska nämnden har uppdrag i budget 2016 att införa distributionscentral i den takt som
tillgängliga medel tillåter.
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4 Hållbar natur
Beskrivning
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren luft, ren mark och rik biologisk
mångfald.

4.1 Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
4.1.1 Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska hanteras (11a)
Länsstyrelsen har under hösten gjort en utredning om nuvarande utsläpp (från industrier) till Viskan.
De har även tagit prov på sedimentet. BoråsEnergi & Miljö har genomfört mätningar av deras utsläpp
(dagvatten hantering) och intag av vattnet till reningsverk. Detta för att utreda vilken del av dagens
utsläpp till Viskan fortfarande förorenar Viskan. Resultat har ej redovisats ännu. Denna utredning kan
ge mer informativ kunskap för Naturvårdsverket som har hand om ansvarsutredningen.
Västerhavets vattenmyndighet har framfört till regeringen kring åtgärdsförslag fram till 2021 att
Länsstyrelsen förordar sanering av Guttasjön och Rydboholmsdammarna och förbiledning av Viskan
förbi Djupasjön, samt har angivit en prislapp i ett spann beroende på val av omhändertagande av
muddermassorna.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 11a) Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska hanteras

Pågående enligt
plan

Kommentar Länsstyrelsen har under hösten gjort en utredning om nuvarande utsläpp (från industrier) till
Viskan. De har även tagit prov på sedimentet. BoråsEnergi & Miljö har genomfört mätningar av deras
utsläpp (dagvatten hantering) och intag av vattnet till reningsverk. Detta för att utreda vilken del av dagens
utsläpp till Viskan fortfarande förorenar Viskan. Resultat har ej redovisats ännu. Denna utredning kan ge
mer informativ kunskap för Naturvårdsverket som har hand om ansvarsutredningen.
Västerhavets vattenmyndighet har framfört till regeringen kring åtgärdsförslag fram till 2021 att
Länsstyrelsen förordar sanering av Guttasjön och Rydboholmsdammarna och förbiledning av Viskan förbi
Djupasjön, samt har angivit en prislapp i ett spann beroende på val av omhändertagande av
muddermassorna.

4.2 Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden
4.2.1 Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat (12c)
Under 2015 bildades inga nya kommunala naturreservat.
Miljö- och konsumentnämnden utreder kommunalt biotopskydd för rikkärret på fastigheten Häljared
3:15. (Fastigheten ligger mellan Dalsjöfors och Rångedala.)
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2015
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Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Antal kommunala
naturreservat

5

6

6

Antal kommunala naturreservat
Inga nya kommunala naturreservat har bildats 2015. Miljö- och konsumentnämnden utreder
kommunalt biotopskydd för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 12c) Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat

Pågående enligt
plan

Kommentar Under 2015 bildades inga nya kommunala naturreservat.
Miljö- och konsumentnämnden utreder kommunalt biotopskydd för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15.
(Fastigheten ligger mellan Dalsjöfors och Rångedala.)
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SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om planbesked för Svensgärde,
Laggarebo 1:1 m fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked.

2016-01-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0600 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-01-04 / bh

Programområde: 2
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2016-02-08

Dnr 2015/KS0600 214
Ert dnr BN2015-1532

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Svensgärde,
Laggarebo 1:1 m fl
Ur strategisk synvikel är området intressant för framtida allmänna intressen, såsom
infrastruktur och verksamheter. Kransmossens friluftsområde bör dessutom ges möjlighet att utvecklas. Området ligger långt från service vilket motverkar en hållbar
stadsbyggnad.
Sammantaget gör detta att det inte är lämpligt att släppa fram ytterligare villabebyggelse här i dagsläget. Området bör på sikt studeras i en plan för hur de strategiska
frågorna ska hanteras.
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS
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Kungsgatan 55
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boras.stad@boras.se
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Yttrande över planbesked för Bergslena, Flugan 9
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Tom Andersson
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x Tillstyrkes
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Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0749 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-01-18 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0749 214
Ert dnr BN2015-2030

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för detaljplan för
Bergslena, Flugan 9
Utökning av antalet användningar av byggnaden är positivt för utvecklingen av
Knalleland.
För att inte förhindra framtida infrastrukturförändringar genom Knalleland bör området söder och väster om bygganden inte tas med i planarbetet.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
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Yttrande över planbesked för Centrum,
Vulkanus 15 och 16
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan, men att användningen i första hand bör vara för
bostäder och centrumändamål.
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Kommunalråd
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Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0762 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-01-18 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0762 214
Ert dnr BN2015-2091

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Centrum,
Vulkanus 15 och 16
Fastigheten har varit aktuell för planbesked tidigare där Samhällsbyggandsnämnden
uttalade sig positivt till att bygga bostäder på taket. I denna ansökan vill en ny fastighetsägare testa att bygga antigen förskola eller bostäder på taket.
Området är utsatt för buller, risker och tveksamma luftförhållanden vilket medför att
förskola bedöms som svårt att klara enligt gällande riktvärden. Kommunstyrelsen
anser att bostäder och centrumändamål är en lämpligare användning för byggnaden.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan, men att användningen i
första hand bör vara för bostäder och centrumändamål. Exploatören ska ta samtliga
kostnader för planen och dess genomförande.
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Begäran om planändring för Vulkanus 15, Borås
Vulkanus 15 uppfördes ursprungligen år 1917 och byggdes till 1946. Under stora delen av 1900-talet
användes huset som konfektionsfabrik. Idag används husets generösa våningsplaner som gym,
kontorsverksamhet och även utbildningslokaler. Lokalerna har som så många andra fd industrilokaler i
Borås visat sig vara lätt att anpassa för dagens nya behov. Idag har huset 5 våningar plus en
källarvåning.
2014 sökte den dåvarande fastighetsägaren planbesked enl. 5 kap. 2-5 §§ PBL för att uppföra bostäder i
en påbyggnad med 2 nya våningar. Vi är inte medvetna om planbeskedet har tilldelats. Den nuvarande
ägaren Hanssongruppen har sett potentialen för både bostäder och som första alternativ en förskola.
Båda av dessa ändringar kräver planändring för att genomföras.
Borås Stad har ett uttalat mål att öka antal boende i centrum. Detta har förverkligats genom uppförande
av flera nya bostadshus. På sikt kommer denna trend att fortsätta eftersom flera nya bostadsprojekt är
planerade och under uppförande. En direkt konsekvens av detta är en tilltagande efterfrågan på
förskoleplatser. Med detta som bakgrund har Lokalförsörjningskontorets tjänstemän efterfrågat tomter för
att uppföra nya förskolor i centrala Borås.
Förskola

Z:\(Vulkanus 15 Hansson Gruppen) 15 xxx\Dokument\Begäran planbesked Vulkanus.docx (2015-11-17)

Hanssongruppen har tagit fram en idéskiss daterad 2015-11-09 (Bilaga 2) som visar potentialen för att
skapa upp till 5 st förskoleavdelningar på taket på Vulkanus. Att bygga på taket är inget nytt fenomen inte
ens för en förskoleverksamhet. Exempel finns i Malmö, Göteborg och Köpenhamn.
Idéskissen redovisar kompletta förskoleavdelningar framtagen i enlighet med kommunens egen
kravspecifikation. Tillagningskök och personal yta ingår. En förskoleavdelning ligger på plan 5 och 4 st på
den nya plan 6. Utemiljön skapas dels på plan 6 och dels på det nya takbjälklaget på plan 7.
Säkerheten tillgodoses genom att ta bort alla fallrisker med dels glasväggar. Genom kreativa lösningar
skapas en grön utemiljö vid taket. Bort från gatans farliga och bullriga gator skapas en ljus, luftig och
trygg miljö bland stadens taklandskap. Som utflyktsmål finns Stadsparken och Annelundsparken på kort
gångavstånd. Genom att maximera fastighetens potential nyttjas byggnaden och stadens infrastruktur på
ett klimatsmart sätt med minimerad resursåtgång.
Angöring till förskolan sker via det befintliga gatu-, gång- och cykelnät. Den planerade parkeringshuset på
Vulkanus 6 kan försörja parkeringsbehovet för Vulkanus 15 fastigheten. De Befintliga hissarna och
trapphusen i Vulkanus kan kompletteras med nya för att snabbt kunna ta sig till plan 5 och 6. Inlastning
anordnas från innergårdens godshissar.
Idéskissen har tagits emot positivt av både tjänstemännen på Lokalförsörjningskontoret och
verkssamhetssamordnare inom kommunens barnomsorg.
I den bifogade idéskissen illustreras välplanerad lokalerna och en inspirerande utemiljö. Påbyggnadens
skala ligger proportionerlig till husets stora monumentala form. Uttrycket för förskolan står i kontrast till det
anpassade formspråket för takbostäder. Båda gestaltningsprinciperna har sina meriter och
fastighetsägaren kommer att föra en dialog med kommunen kring gestaltningsprinciperna under en
eventuell planläggning.
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Bostäder
Den ursprungliga begäran om planbesked för bostäder baserades på en idéskiss. Idéskissen daterad
2015-10-26 (Bilaga 1) är fortfarande aktuellt som ett alternativ till en förskola. Fastighetsägaren vill att
prövningen ska ta separat ställning till båda alternativen. Fastighetsägaren anser att förskolan är
huvudalternativ med den starka efterfrågan som finns för förskoleplatser i centrum
Övrigt
Utöver förskola- och bostadsändamål (SKOLA och BOSTÄDER) vill fastighetsägaren införa
användningsbeteckning CENTRUM och om möjligt INDUSTRI (J0) för att ändamålsbestämmelserna ska
vara överens med nuvarande användning.

Dominic Wansbury
Krook & Tjäder DTH
Södra Kyrkogatan 35
503 34 Borås
Tel 033 - 20 48 47
dominic.wansbury@krook.tjader.se
Bifogas
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Bilaga 1: Idéskiss Bostäder 2015-10
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BILAGA 1

Kv Vulkanus

i d é skiss - B os t äder

På Kv Vulkanus föreslås en storslagen ändring. Som svar
på brist på bostäder i centrum påbyggs fd syfabriken Erlahuset med taklägenheter
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BILAGA 2

Kv Vulkanus

i d éskiss - F ör s k ola

På Kv Vulkanus föreslås en storslagen ändring. Som svar
på brist på förskoleplatser i centrum påbyggs fd syfabriken
Erlahuset med en våning verksamhetsyta och en våning lekgård. Sammanlagt skapas 5 st avdelningar med tillhörande
personalutrymmen, tillagningskök samt en fantasiful och ljus
utegård där barnen får leka i trygghet och inspireras.
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Yttrande över planbesked för detaljplan för Druvefors,
Forsen 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
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Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-01-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd
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Kommentar:
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Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
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Dnr 2015/KS0666

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked Druvefors, Forsen 1
Sökanden vill omvandla del av befintliga verksamheter på Druvefors till bostäder
samt uppföra nya bostadshus.
En utökning av antalet bostäder på Druvefors är en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen Borås 2025.
Trafikbelastningen i området är hög och områdets anslutning och vägnätets kapacitet
bör studeras i planarbetet.
Området är ett gammalt industriområde, delar av byggnaderna är utpekade i kulturmiljöprogrammet. Marken kan innehålla föroreningar från tidigare verksamheter vilket behöver.
Särskild hänsyn bör tas till att området ligger nära Viskan och inom risk för översvämningar och dåliga markförhållanden.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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