Sida

KALLELSE
Datum

2019-01-24
Instans

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 31 januari
2019 kl. 13:00
Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Jan Idehed
Tekniska nämndens Ordförande

Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via epost: emma.nystrom.svensson@boras.se
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Borås Stad

Datum

Sida

2019-01-23

2(2)

Ärende
(Information i de X markerade ärendena)
1.

Upprop och val av justerare och dennes ersättare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Övergripande information om Tekniska förvaltningen

X

4.

Tekniska förvaltningen informerar

X

5.

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2019
Dnr 2019-00016 1.1.3.0

6.

Utse representanter till Trafiksäkerhetsrådet
Dnr 2019-00004 3.3.6.25

7.

Justering av Delegationsbestämmelser 2019
Dnr 2019-00012 1.1.3.0

8.

Utanordnare och firmatecknare för Tekniska nämnden
Dnr 2019-00005 1.1.3.1

9.

Prel. Ekonomi 2018
Dnr 2019-00001 1.2.4.1

X

10.

Reviderad Budget 2019
Dnr 2019-00014 1.2.4.1

X

11.

Inbjudan till samråd för detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12
och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad
Dnr 2018-00692 3.1.1.2

X

12.

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Dnr 2019-00044 3.3.5.25

X

13.

Anmälningsärenden
Dnr 2019-00002 1.1.3.1

14.

Redovisning av delegationer
Dnr 2019-00003 1.1.3.1

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2019
Koncept till
kansliet

1)
2)
3)
4)

Presidium
Kl. 10.00

Handlingarna
publiceras på
Borås hemsida
och Ciceron
Assistent

Teknisk nämnd

Kommunfullmäktige

KL 13.00

Kl. 18.00

17/1

22/1

24/1

31/1

17/1

7/2

12/2 4)

14/2

21/2

21/2 3)

14/3

19/3

21/3

28/3

21/3

11/4

16/4 4)

17/4

24/4 (ons)

25/4 2)3)

16/5

21/5

23/5

27/5-28/5 (mån-tis)

23/5

13/6

18/6

20/6

27/6

19/6

15/8

20/8

22/8

29/8

22/8

12/9

17/9

19/9

26/9

26/9 3)

17/10

22/10

24/10

31/10

17/10

14/11

19/11

21/11

28/11

20/11-21/11 1)

5/12

10/12

12/12

19/12

19/12

16/1-2020

21/1-2020

23/1-2020

30/1-2020

X/1-2020

Kommunfullmäktige börjar 09:00
Kommunfullmäktige börjar 13:00
Kommunfullmäktige börjar 17:00 med allmänhetens frågestund
Presidiemötet börjar 14:30

Årsredovisning 2018 ska vara inlämnad den 25 februari 2019
Budgetuppföljning till och med april ska vara inlämnad den 20 maj 2019
Budget 2019 ska vara inlämnad den 23 augusti 2019
Budgetuppföljning till och med augusti ska vara inlämnad den 27 september 2019

Sida

SKRIVELSE

Gunnar Isackson
Handläggare
033 357480
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Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00012 1.1.3.0

Justering av Delegationsbestämmelser 2019 för
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta reviderade delegationsbestämmelser enligt
upprättat förslag.
Ärendet i sin helhet
Delegationsbestämmelserna för Tekniska nämnden är reviderade under
punkterna 9 och 10, Trafikärenden och Schaktanmälan, där namn har fått
ändrats på delegaterna. Även under punkt 13, Skadestånd, har Stadsjuristen
lagts till som beslutsfattare.
Beslutsunderlag
1. Delegationsbestämmelser för Tekniska nämnden, 2019-01-31

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Teknisk chef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

Reviderad 2019-01-31

DELEGATIONSBESTÄMMELSER

FÖR

TEKNISKA NÄMNDEN

1

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

Innehållsförteckning

Sid

1. Anvisningar - delegationsbestämmelser

4

2. Ärendehantering

5-6
5
5
5
5
5-6

2.1 Underteckna skrivelser och handlingar
2.2 Postöppning
2.3 Ersättningsanspråk
2.4 Ansöka om statsbidrag m.m
2.5 Diverse ärenden

3. Attest
3.1 Attestanter
3.2 Kontroll av periodiska fakturor med automatisk attesträtt

4. Avtal
4.1 Leasing
4.2 Upplåtelser – jakt, fiske och övrigt
4.3 Ge tillstånd för tillfälliga aktiviteter
4.4 Försäljning av varor och tjänster, taxor inom Skogsavdelningen
4.5 Försäljning av utrangerat material inom Skogsavdelningen
4.6 Försäljning av utrangerat material
4.7 Hyresavtal

5. Upphandling/Inköp
5.1 Upphandling/inköp
5.2 Förvaltningsupphandlingar
5.4 Anbudsöppning

6. Personal
6.1 Personalärenden

6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8-9
8
8
9
9-10
9-10

7. Färdtjänst, skolskjuts

11

8. Markupplåtelser

12

9. Trafikärenden

12-13

10. Schaktanmälan

13

11. Samhällsbyggnadsnämnds ärenden

13
13
13
13

11.1 Yttrande över bygglov
11.2 Yttrande över detaljplaner
11.3 Yttrande över detaljplaner, enkelt planförfarande

12. Enskilda vägar

13

13. Skadeståndsärenden

14

2

Ärende

Beslutsfattare

14. Arbetsmiljö
14.1 Anvisningar – arbetsmiljödelegationer
14.2 Mål och policy
14.3 Planering, ledning och kontroll
14.4 Ansvarsfördelning
14.5 Arbetarskydd, arbetsmiljö
14.6 Byggnads- anläggnings och skogsarbeten m m
14.7 Ohälsa, olyckor och tillbud
14.8 Rehabilitering/arbetsanpassning
14.9 Skyddsrond – protokoll
14.10 Riskanalys och kartläggning av arbetsmiljön
14.11 Handlingsplaner och uppföljning
14.12 Åtgärda brister
14.13 Information, instruktioner och efterlevnad
14.14 Kemiska produkter
14.15 Informationssäkerhetsansvarig

Anmäles

Anvisningar

15-18
15
15
15
15
15
16
16
16-17
19
17
17
17
17-18
18
18

3

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

4

1. Anvisningar - delegationsbestämmelser
Med stöd av reglemente för Borås Stads Tekniska nämnd lämnar nämnden rätt för förtroendemän
och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i dessa
delegationsbestämmelser.
I delegationsbestämmelserna anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp
ärenden. När ordföranden är delegat inträder vid förfall vice ordföranden som ersättare. När
ordföranden och 1:e vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid förfall av Tekniska nämnden
2:a vice ordföranden varvid dock vid beslut en av de båda ordinarie delegaterna skall vara
närvarande. Vid förfall för tjänstemannadelegat inträder närmast överordnad som delegat i de fall
vikarie inte finns förordnad. Ställföreträdare för förtroendeman och tjänsteman har samma beslutsrätt
som den ställföreträdde skulle ha haft.
I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens omfattning eller begränsningar. I denna
kolumn kan även förekomma vissa förutsättningar för utövande av beslutsrätten. Gemensamt för alla
beslutsfattare gäller att delegationen endast omfattar det egna ansvarsområdet (såväl ekonomi som
personal). Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade författningsbestämmelser,
MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttages.
Frågor av principiell, prejudicerande eller särskilt viktig natur underställes Tekniska nämnden.
Framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige eller yttrande med anledning av överklagande av
nämndens beslut skall underställas Tekniska nämnden.
Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag.
Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande på Tekniska nämndens vägnar. Därför måste besluten
anmälas vid Tekniska nämndens nästkommande sammanträde på ett sätt som anges i delegationsbestämmelserna och anteckning därom göras i protokollet.
Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsåtgärder skall inte anmälas till Tekniska
nämnden.
I denna delegationsordning innefattar befattningen avdelningschef också chef för
Ekonomi-funktionen och HR-funktionen.
Med avdelningschef menas alltså här:
Avdelningschef Gatuavdelningen, Persontransportavdelningen, Park- och Skogsavdelningen,
Ekonomi-funktionen och HR-funktionen.
Med enhetschef avses chef för trafik-, projektering och entreprenad, skogs-, OSA-, naturvård,
särskoleskjuts, färdtjänst/riksfärdtjänst och beställningsenheten.
Inträdesordning vid förfall:
Enhetschef för underställd personal.
Avdelningschef för enhetschef.
Teknisk chef för avdelningschef.
Ordföranden eller vid dennes förfall 1:e vice ordföranden, vid dennes förfall 2:e vice ordföranden, har
rätt att inträda vid förfall för varje delegationsansvarig.

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

2. Ärendehantering

2.1

Underteckna skrivelser
och handlingar för
(attest: se separat rubrik:3 )

2.2

Tekniska nämnden

Ordföranden

Kontrasignering
av förvaltningschef

Tekniska förvaltningen

Teknisk chef

Kontrasignering
av resp avdelningschef

Avdelning inom Tekniska
förvaltningen

Avdelningschef

Kontrasignering av
resp handläggare

Utkvittera värdepost

Chef för Ekonomifunktionen

Gäller ej rekommenderade
anbud

Receptionist/Assistent

Ej anbud, ej sekretesspost

Postöppning
Öppnar all post

2.3

2.4

2.5

Ersättningsanspråk
Besluta om ersättningsanspråk från personal
och allmänhet upp till
5% av tröskelvärdet för
varor och tjänster*

Teknisk chef

Listas

Samråd med kommunens
jurister

Ansöka om statsbidrag
och andra bidrag

Avdelningschef

Kopia av ansökan
diarieförs

Ansöka om utbetalning
(mottaga) statsbidrag och
andra bidrag

Teknisk chef

Kopia av ansökan
diarieförs

Teknisk chef
Listas vid avslag
och verksamhetsansvariga
(avdelningschef) var
för sig rörande
handlingar inom
resp område

Skriftligt beslut med
besvärshänvisning
skall utfärdas

Diverse ärenden
Prövning jämlikt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen om utlämning av
handling
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Ärenden som till art och betydelse är jämförbara med
ovanstående och vilka ej
innebär avgörande av
principfrågor samt besvarande av rutinfrågor
från myndigheter, organisationer, enskilda m fl

Teknisk chef

Listas

Brådskande ärenden där
nämndens avgörande ej
kan avvaktas

Ordföranden

Listas

Anvisningar
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3. Attest
3.1

För kontroll av ekonomiska
transaktioner utses attestanter.

I enlighet med Borås Stads
regler för intern kontroll samt
attestreglemente.

Tvåhandsprincipen gäller för
alla fakturor

3.2

För kontroll av periodiska
fakturor med autoattest godkännes dessa inom satta
beloppsgränser.
Beloppsgränser sätts av beslutsfattare.
Utanför satta beloppsgränser
gäller 3.1

Lista över besluts- och
behörighetsattestanter
upprättas varje räkenskapsår
av Ekonomi- och IT-funktionen

Avdelningschef

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Kommunstyrelsen

Kopia av
beslut

Anvisningar

4. Avtal
4.1 Leasing
Beslut om leasingavtal

KF:s beslut 2014-11-20
”Riktlinjer för finansverksamheten

4.2 Upplåtelse jakt, fiske och övrigt t ex
bete, mark för tillfälliga
aktiviteter t e x tävlingar
Teckna avtal

Avdelningschef

Beslut om nya objekt/
arrendatorer fattas av TN

4.3 Ge tillstånd för tillfälliga
aktiviteter
t ex styrning av schaktmassor,
”kvistkort” etc

Arbetsledare

4.4 Försäljning av varor och
tjänster, taxor inom Skogsavd
Försäljning av varor och tjänster
t ex skogsprodukter, arbeten utförda av beredskapsenheten

Skogvaktare

4.5 Försäljning av utrangerat
material inom Skogsavd
Beslut om försäljning av utrangerat material inom Skogsavd

Avdelningschef

4.6 Försäljning av övrigt
utrangerat material
Besluta om försäljning av utrangerat material

Chef för Ekonomifunktionen

Försålt material ska antecknas i inventarieförteckning och godkännas av
förvaltningschef
Utanordning av köp sker
genom chef för
Ekonomi-funktionen

4.7 Hyresavtal
Uthyrning av kommunens
fastigheter och lokaler som
förvaltas av Tekniska nämnden

Avdelningschef

7

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar
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5. Upphandling/inköp
5.1

Upphandling/inköp
Upphandling/inköp av tjänster,
material och upphandling av varor
inom ramen för anvisade driftanslag

Budgetansvarig

Enligt budgetansvar
och Lagen om offentlig
upphandling (LOU)

5.2 Förvaltningsupphandlingar
Varor och Tjänster:

Gäller all upphandling:
Delegationen avser upphandling och ianspråktagande av
i budget eller i särskilt beslut
för ändamålet anvisade medel.
Beloppsgränser gäller ej vid
avrop mot tidigare upprättade
ramavtal

Driftentreprenader över flera
år som sammantaget överstiger 1 tröskelvärde/år*

Tekniska nämnden

Vid anbudsupphandling intill
ett belopp om 5 tröskelvärden
för varor och tjänster per upphandlingstillfälle, exkl mervärdesskatt

Ordföranden och
Listas
1:e vice ordföranden

Vid anbudsupphandling
intill ett belopp om 1
tröskelvärde för varor och
tjänster per upphandlingstillfälle,
exkl mervärdesskatt

Teknisk chef

Listas

Vid anbudsupphandling
intill ett belopp om 50%
av tröskelvärdet för varor
och tjänster per upphandlingstillfälle, exkl mervärdesskatt

Avdelningschef

Listas

Vid anbudshandling intill
ett belopp om 15% av
tröskelvärdet för varor och
tjänster per upphandlingstillfälle,
exkl mervärdesskatt

Enhetschef

Listas

Anskaffning av vara eller tjänst
inom ramen för beviljat anslag
som ej är att hänföra till upphandling enligt denna delegation skall beaktas som ren
verkställighet. I dessa fall
gäller samma beloppsgränser
som i denna delegation

Direktupphandling max
sammanlagt värde under
budgetåret av viss typ av
vara/tjänst för den upphandlande myndighet
(LOU 15 kap, § 3)

Byggentreprenader
Vid anbudsupphandling intill
ett belopp om 20% av tröskelvärdet* för byggentreprenader
per upphandligstillfälle, exkl
mervärdesskatt

* Se Bilaga

Ordföranden och
Listas
1:e vice ordföranden

Gäller byggentreprenader
Definition 2 kap. 3 § LOU

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Vid anbudsupphandling
intill ett belopp om 5 % av
tröskelvärdet för byggentreprenader per upphandlingstillfälle, exkl
mervärdesskatt*

Teknisk chef

Listas

Vid anbudsupphandling om
intill ett belopp om 2 % av
tröskelvärdet för byggentreprenader per upphandlingstillfälle, exkl
mervärdesskatt*

Avdelningschef

Listas

Anvisningar
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5.4 Anbudsöppning
Skriftliga anbud
(pappersform)

Teknisk chef
och Nämndsekr

De närvarande
(minst två stycken)
upprättar protokoll
LOU 9 kap 7 §

Elektroniska anbud

Ansvarig upphandlare
Avdelningschef

De närvarande
(minst två stycken)
upprättar protokoll
LOU 9 kap 7 §

6. Personal
6.1

Personalärenden
Fastställa befattningsbeskrivning

Teknisk chef

Anställande av personal
(dock ej avdelningschef)

Teknisk chef

Anställa timpersonal

Handlägges
av närmaste
chef i samråd
med HR-chefen

Antaga anvisade
anställda vid
skogsavdelningen

Arbetsledare

* Se Bilaga

Ej att förväxla
med arbetsinstruktion
Listas

Handläggs av närmaste chef
tillsammans med HR-chefen

Se upp med LAS-reglerna

Ärende

Beslutsfattare

Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor/
studieresa
För ledamot i nämnden och
teknisk chef,
för avdelningschefer

Ordföranden
Stf förvaltningschef
Teknisk chef

För övrig personal

Närmaste chef

Avsked, uppsägning/
avstängningar

Teknisk chef

Omplaceringar

Teknisk chef

Distansarbete beslut om
distansarbete i enlighet
med det av Kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska
programmet

Teknisk chef

Bevilja ledighet för
fackligt uppdrag

HR-chef

Anmäles

Anvisningar
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Gäller ej:
- då traktamente ej utgår
- kurser anordnade av Borås
Stad

I samråd med presidiet

HR-chef
prövar om ledighet
gäller ”rätt” facklig
verksamhet och om
den är erforderlig
och skälig i förhållande
till uppdraget.
Närmaste chef tillstyrker
eller avstyrker utifrån
”… ej medföra
betydande hinder för
arbetet”.

Beslut om krav på sjukintyg från första sjukdag av
arbetstagare vid OSAenheten

Enhetschef
OSA-enheten

Enhetschefen beslutar
om anställda enl. BEA-avtal
och trygghetsanställda enl.
AB-avtalet

Beslut om krav på sjukintyg från första sjukdagen
för övriga anställda

Avdelningschef

I samråd med HR-chef

Skriftlig varning/tillrättavisning, OSA- enheten

Enhetschef
OSA-enheten

Enhetschefen beslutar
vid olovlig frånvaro om
anställda enl. BEA-avtal
och trygghetsanställda enl.
AB-avtalet

Varningar övriga
anställda

Teknisk chef

Uppsägning av
personliga skäl,
OSA-enheten

Avdelningschef

Förteckning

Gäller endast vid
olovlig frånvaro om
anställda enl. BEA-avtal
och trygghetsanställda enl.
AB-avtalet

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

Beslut om tillstånd till färdtjänst
(§ 6-9)

Enhetschef
Färdtjänsthandläggare

Listas

Överklagas genom
förvaltningsbesvär
(§ 16)

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
(§ 4-7)

Enhetschef
Riksfärdtjänstsamordnare
Färdtjänsthandläggare

Listas

Överklagas genom
förvaltningsbesvär
(§ 13)

Yttrande till Förvaltningsrätten
över överklagande av beslut
gällande riksfärdtjänst
(§ 21 FvL)

Avdelningschef

Yrkande om inhibition vid
överklagande avseende
färdtjänst

Enhetschef
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7. Färdtjänst, Skolskjuts

Yttrande till Kammarrätten
Avdelningschef
över överklagande av dom från
Förvaltningsrätten gällande
beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut om att återkalla tillstånd

-

om förutsättningar för tillstånd
inte längre finns

-

om tillståndsinnehavaren gjort
sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de
föreskrifter som gäller färdtjänst

Överklagande angående
Skolskjuts

Avdelningschef

Enhetschef

(Förteckning med namn
på den som överklagat)

Listas

Handläggs av färdtjänsthandläggare/riksfärdtjänsthandläggare

Överklagas genom
förvaltningsbesvär (§ 9)

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

8. Markupplåtelser
a) yttrande till polismyndigheten
rörande upplåtelser för allmänna
politiska möten

Ordföranden och
Listas
1:e vice ordföranden

b) yttranden till polismyndigheten
rörande upplåtelser (exkl politiska möten) av Stora torget samt
allmän platsmark för kiosker

Teknisk chef

c) yttranden till polismyndigheten
rörande korttidsupplåtelser,
yttranden till Samhällsbyggnadsnämnden rörande långtidsupplåtelser, beslut rörande korttidsupplåtelser i tätorterna där polismyndigheten jämlikt 3 kap 1 §
ordningslagen ej är tillståndsgivande myndighet

Trafikhandläggaren Listas
vid trafikenheten

d) yttranden till polismyndigheten
rörande upplåtelser avseende
upplag, bodar, byggnadsställningar o dyl

Enhetschefen vid
Listas
projektering och
entreprenadenheten

Listas

H Andersson
Karlander

9. Trafikärenden
Dispenser enligt 13 kap 3 §
Trafikförordningen 1998:1276

Trafikingenjör/
trafikhandläggare
vid trafikenheten

Listas

M Johansson

Lokala trafikföreskrifter enligt
10 kap Trafikförordningen
1998:1276

Trafikhandläggare
vid trafikenheten

Listas

H Andersson
Karlander

Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF). Förordning (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall (FFF)

Trafikingenjör
vid trafikenheten

Listas

M Johansson

Beträffande tillfälliga dispenser
enligt 10 kap 14 § 1
Trafikförordningen 1998:1276,
förbud mot trafik med fordon
eller med visst slag av fordon
samt 14 § 8 stannande eller
parkering

Trafikingenjör
vid trafikenheten

Listas

M Johansson

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kap 8 § Trafikförordningen 1998:1276

Trafikhandläggare
vid trafikenheten

Listas

P Samuelsson

12

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

Yttrande till Länsstyrelsen över
överklagande av beslut att avslå
ansökning av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade enligt 13 kap
8 § Trafikförordningen 1998:1276
(handikapptillstånd)

Trafikhandläggare
vid trafikenheten

Listas
(Förtecknas
med namn på
den som överklagat)

Avvisning av försent inkommet
överklagande enligt 24 § förvaltningslagen

Teknisk chef

Listas

Utfärdande av boendeparkeringstillstånd

Trafikhandläggare
vid trafikenheten

Listas

P Samuelsson

Utplacering av blomlådor och
trafiköar

Trafikingenjör
vid trafikenheten

Listas

M Johansson

P Samuelsson

10. Schaktanmälan
Öppningsanmälan för schaktarbeten om förläggning av kablar,
ledningar o dyl

Trafikhandläggare
vid trafikenheten

K Hermansson

11. Samhällsbyggnads ärenden
11.1 Yttrande över bygglov
Yttrande över remisser från
Avdelningschef
Samhällsbyggnadsnämnden
Gatuavd.
angående ansökningar om bygglov
bygglov tomtindelningar, avstyckningar m m

Listas

11.2 Yttrande över detaljplaner
Yttrande över förslag till detaljPlaner, planer för granskning

Teknisk chef

Listas

Teknisk chef

Listas

Avdelningschef
Gatuavd.

Listas

11.3 Yttrande över detaljplaner,
enkelt planförfarande
Yttranden i detaljplaneärenden
som handläggs med enkelt
planförfarande

12. Enskilda vägar
Bidragsärenden avseende
iståndsättning och nybyggnad av
enskilda vägar i enlighet med av
Kommunfullmäktige fastställda
regler

13

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Teknisk chef
med rätt till
vidaredelegering eller
stadsjuristen

Listas

Anvisningar

14

13. Skadeståndsärenden
Skadeståndsärenden hänförliga
till Tekniska nämndens verksamhet

I samråd med kommunens
jurist

14. Arbetsmiljö
14.1 Anvisningar – arbetsmiljödelegationer
Följande arbetsdelegationer sker med hänvisning till AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.
Kommunstyrelsen är högsta beslutande organ i kommunens arbetsmiljöfrågor.
Arbetsgivaransvaret vilar dock primärt på Tekniska nämnden.
Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är tillfredställande måste läggas ut på ett sådant sätt att
arbetsmiljöansvaret blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftansvar.
Ansvarsreglerna gäller ledamöterna i Tekniska nämnden mot bakgrund av att de ansvarar för den
övergripande organisationen och för att det finns ansvariga befattningsinnehavare med tillräckliga
befogenheter. För arbetsmiljöfrågor, som returneras till Tekniska nämnden, bär ledamöterna i
nämnden ett ansvar.
Förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och arbetsledare ska ha kunskap om arbetsmiljölagen,
andra författningar, regler och avtal som rör området samt kunskap om befintlig skyddsorganisation.
I verksamhet där enhetschef och arbetsledare saknas tar avdelningschefen över tillämpliga delar av
deras åtaganden.
I verksamhet där arbetsledare saknas tar enhetschef över tillämpliga delar av dennes åtaganden.

14.2 Mål och handlingsplan
Se till att Plan för lika
Rättigheter och mångfald
finns och att den revideras

Teknisk chef

Se personalpolitiskt
program

Organisera arbetsmiljöarbetet
vad avser planering, ledning
och kontroll inom förvaltningen

Teknisk chef

Se internkontroll av
arbetsmiljön

Se till att system för det systematiska arbetsmiljöarbetet
årligen revideras i samverkansgruppen

Teknisk chef

Vid årets första
sammanträde i
samverkansgruppen

14.3 Planering, ledning och
kontroll

14.4 Ansvarsfördelning
Se till att gällande delegationsbestämmelser klart visar vem
i organisationen som ansvarar

Teknisk chef

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

för varje typ av fråga

14.5 Arbetarskydd/arbetsmiljö
Besluta om och vidtaga åtgärder
för att förebygga skada och
ohälsa vid arbetsplatsen

Närmaste chef

Vid uppenbar fara
ska åtgärd vidtagas
omgående

14.6 Byggnads- anläggningsoch skogsarbeten m m
Ansvar för att samordningsansvarig utses enligt arbetsmiljölagen 3 kap § 7 utses, i de fall
utförande sker med upphandlad
entreprenör

Enhetschef

14.7 Ohälsa, olyckor och tillbud
Omedelbart rapportera allvarligare olycka eller tillbud
tillbud till närmaste
överordnad

Närmaste chef/Arbetsledare

Tekniska förvaltningens
plan samhällsstörningar
och extraordinära
händelser

Till arbetsmiljöverket
omedelbart rapportera
allvarligare olycka eller
tillbud

Närmaste chef/Arbetsledare

Dokumentation
omedelbart

Skriftligen rapportera
arbetsskada och tillbud, såväl
fysisk som psykosocial

Närmaste chef/
Arbetsledare

Skadeanmälan till
samverkansgrupp.
Sekr sammanställer

Rapportera arbetsskada
till Försäkringskassan

Närmaste chef/
Arbetsledare

Ta initiativ till och utreda såväl
fysisk som psykosocial ohälsa,
olycksfall och tillbud. I samband
därmed skall särskild uppmärksamhet riktas mot åtgärder för
att förhindra att ohälsa, olycksfall
eller tillbud upprepas.
En årlig sammanställning görs.

Närmaste chef/
Arbetsledare

Sammanställning

Arbetsskadeanmälan
enligt angivna rutiner
anmälan via HR-chefen

Protokoll
Sammanställning
Avdelningschef
Förv chef
Ordförande

Rutiner vid
kränkande särbehandling
Personalpolitiska
riktlinjer

14.8 Rehabilitering/
Arbetsanpassning
Se till att den anställdes
rehabiliteringsbehov
klarläggs och att erforderliga
arbetslivsinriktade
rehabiliteringsåtgärder

Närmaste chef/
Arbetsledare

Se rutiner vid
rehabutredning,
personalpolitiska
riktlinjer

15

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

vidtas i enlighet med
bestämmelserna i lag om
allmän försäkring.

Reagera mot drogmissbruk
bland arbetstagarna och i
övrigt agera i enlighet med
Borås Stads riktlinjer
för arbete och alkohol.

Närmaste chef/
Arbetsledare

I samråd med HR-chefen
Se personalpolitiska
riktlinjer och
riktlinjer för arbete
och alkohol

Se till att det inom förvaltningen
finns en på lämpligt sätt
organiserad arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamhet

Teknisk chef

Se personalpolitiska
riktlinjer

14.9 Skyddsrondsprotokoll
Genomföra skyddsrond vid
arbetsplatsen samt föra
protokoll med berörd
arbetstagarorganisation

Närmaste chef/
Arbetsledare

Protokoll
snarast
till
samverkansgruppen

Antal skyddsronder
ska bestämmas av
arbetsplatsens
”farlighet”

HR-Chef

Rapport

Använd IT-stöd i Stratsys

14.10 Riskanalys och kartläggning
av arbetsmiljön
Utifrån skyddsrondsprotokoll
göra riskanalys och
kartläggning av arbetsmiljön
tillsammans med skyddsombud
och ev arbetsgrupp.

14.11 Handlingsplaner och uppföljning
Med riskanalys och kartläggning
upprätta handlingsplan för
arbetsmiljöarbetet
och sedan genomföra de
planerade åtgärderna samt följa
upp.

Teknisk chef

14.12 Åtgärda brister
Fortlöpande vidta åtgärder mot
brister i arbetsmiljön eller då
vederbörande saknar befogenhet,
skriftligen vidarebefordra
(returnera) frågan till närmaste
överordnad chef.

Närmaste chef/
Arbetsledare

14.13 Information, instruktioner
och efterlevnad
Se till att erforderliga hjälpmedel, personlig

Närmaste chef/
Arbetsledare

Årlig rapport
Använd IT-stöd i Stratsys
till samverkansgruppen (FSG)

16

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

skyddsutrustning
finns tillgänglig och att
vedertagna arbetsmetoder
används.

Om inte erforderlig skyddsutrustning används skall det
betraktas och hanteras som missskötsel mot anställningsavtalet!
Se till att bestämmelserna i
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän
försäkring samt andra
bestämmelser i avtal m m
följs.
Se till att arbetstagarna, speciellt
nyanställda och tillfälligt
anställda får fortlöpande
instruktioner om arbetsmetoder
utrustning, kemiska hälsorisker
och övriga arbetsmiljöhänsyn
m m, för att förebygga ohälsa
och olycksfall.

Närmaste chef/
Arbetsledare

Närmaste chef/
Arbetsledare

Momentet skall ingå i
introduktionen till all personal

Se till att det på varje arbetsställe
finns:


Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen



De författningar (s k AFS-tryck)
som direkt berör verksamheten

Närmaste chef/
Arbetsledare

Se till att arbetarskyddsstyrelsens författningar samt
(s k AFS-tryck)normer och
standard för utrustning
och arbetsmetoder följs och
att information om innehållet
i reglerna ges.

14.14 Kemiska produkter






Lista över kemiska produkter
på arbetsstället och skyddsblad
över dessa

Erforderliga hjälpmedel,
personlig skyddsutrustning,
första förband etc

Se till att verksamhetens,
personal t ex via arbetsplats-

Ska finnas på respektive
arbetsplats

17

Ärende



14.15


Beslutsfattare

Anmäles

träffar, fortlöpande får
erforderlig information och
instruktioner för att förebygga
ohälsa och olycksfall
Se till att eventuella ingripanden,
förbud eller förelägganden från
Arbetsmiljöverket respekteras
och efterlevs

Informationssäkerhetsansvarig
Informationssäkerhetsklassning enligt It- och GIS-samordnare
Krav i Dataskyddsförordningen. Upprättande av Risk- och sårbarhetsanalys
(RSA)

Anvisningar

18

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles

Anvisningar

19

Bilaga

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns
Tröskelvärdet är ett beloppsvärde som avgör vilka regler en upphandling ska följa – de direktivstyrda
eller de nationella (19 kap. LOU). Reglerna är fastställda till en nivå där företag inom EU och EES
förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna.
Tröskelvärden för offentlig upphandling är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. Senaste ändringen ägde
rum den 1 januari 2016.
Skillnaden mellan över eller under tröskelvärdet samt direktupphandlingsgränsen avgör vilket
upphandlingsförfarande man kan välja.
Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
– 1 kap. 4 §:
Gäller för statliga myndigheter.
134 000 euro
1 233 941 kronor
– 1 kap. 4 § och 1 kap. 6 §:
Gäller för varu- eller tjänstekontrakt för kommuner och landsting och deras bolag m.fl.
207 000 euro
1 910 323 kronor
– 1 kap. 4 § och 1 kap. 6 §:
Gäller för byggentreprenader för samtliga upphandlande myndigheter.
5 225 000 euro
47 758 068 kronor
(Direktupphandlingsgränsen beräknas utifrån 28 % av tröskelvärdet för varu- eller tjänstekontrakt för kommuner
och landsting och deras bolag m.fl.
1 910 323 kronor * 28 %

534 890 kronor)

Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
– 1 kap. 4 §:
Gäller varu- eller tjänstekontrakt för verksamheter som upphandlar inom försörjningssektorerna vatten, energi,
transporter och posttjänster.
418 000 euro
3 820 645 kronor
– 1 kap. 4 §:
Gäller för byggentreprenader för samtliga upphandlande myndigheter.
5 225 000 euro
47 758 068 kronor
(Direktupphandlingsgränsen beräknas utifrån 26 % av tröskelvärdet för försörjningssektorerna vatten, energi,
transporter och posttjänster
3 820 646 kronor * 26 %
993 368 kronor

Sida

SKRIVELSE

Emma Nyström Svensson
Handläggare
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Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00005 1.1.3.1

Utanordnare och firmatecknare för Tekniska nämnden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse förvaltningschef Gunnar Isackson till
utanordnare och firmatecknare samt utfärda fullmakt för Tekniska nämnden.
Som ställföreträdare utses chef över ekonomifunktionen Margareta Nilsson.
Ärendet i sin helhet
Firmatecknare har som huvuduppgift att underteckna vissa handlingar
gentemot andra företag. Firmatecknare utses av Tekniska nämnden. I samma
beslut tas även att bemyndiga till förvaltningschefen att utfärda fullmakt.

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl
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1 Inledning
Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och
skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna
erbjuda en hög nivå på skol- och färdtjänstresor.

2 Omvärldsanalys
Ren, snygg och trygg stad
SKL Medborgarundersökningar visar hur nöjda boråsarna är av standarden i vår kommun. Senaste
enkät som är gjord 2017 visar en sjunkande siffra enligt nedan.
1490

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Borås--------med....

Borås

Hur nöjd är du

2013

2015

2017

…belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?

6,1

6,0

6,0

…underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?

6,1

6,0

5,8

…snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?

5,5

5,6

5,3

…trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?

5,8

5,7

5,7

…belysningen av gator och vägar i din kommun?

6,8

6,6

6,6

…underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?

5,8

5,9

5,2

…snöröjning av gator och vägar i din kommun?

5,6

5,7

5,3

…trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?

6,2

6,1

5,9

Även i jämförelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och vägar, som t.ex.
Skövde, Karlstad och Örebro, så får Borås ett lågt betyg.
Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel till
extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen
en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att kunna
betala notan.
Staden växer, gator och vägar blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på
ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år.
Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som
bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje ny investering bör åtföljas av tilldelning av
medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden.
I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med
t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka
anpassa till budget.
Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse
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med män, upplever att mörka parkytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden
väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås Rent
och Snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision 2025.
Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl
som att alla behandlas lika när det gäller t ex skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsättningen för lika behandling ökat.
I budget 2019:1 fanns beskrivet äskanden som Tekniska nämnden sett som nödvändiga för att kunna
åtgärda de i budget beskrivna problemen - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en
ren, snygg och trygg stad!

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Utifrån de yrkanden som fördes fram i budget 2019:1 (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med 250 tkr i reviderad budget.
För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget höjts med 1,0 mnkr
avseende ökade skötselytor och försköning av staden och dess ytterområden. Ett samtidigt effektiviseringskrav på 750 tkr ger en ramförstärkning med 250 tkr totalt.
Inom ramen "Persontransporter" är nämndbidraget oförändrat jämfört med budget 2019:1.

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

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

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

Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor för
gymnasieskolan. Uppdraget föreslås därför överföras till annan lämplig förvaltning.

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

Så genomförs uppdraget

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

Tekniska förvaltningen utvecklar kontinuerligt Borås
Stads parker. Uppdraget att utveckla Annelundsparken kommer att läggas in i den ordinarie planen
för förvaltning och utveckling av parken.

3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Verksamhetens indikatorer

Utfall 2017

Målvärde
2018

Senast
kända utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr
per invånare och år.

304

320

349

325

344

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år.

Så nås målet för indikatorn
Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och
kapitalförstöring kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad
invånarökning.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2017

Målvärde
2018

Senast
kända utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

7,2

5

8,5

7,5

7

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

4,3

4

6,9

5

5

32

40

50

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Andel anställda som nyttjar
Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen har historiskt sett varit mycket låg och målen för "andel
sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" har satts utifrån de nivåerna.
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Under de senaste åren har sjukfrånvaron stigit markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen
bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser.
Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp.
Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2019 uppgår till 7,5 %.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie
medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt
samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade".
Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer
att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av
timavlönade på lägsta möjliga nivå.
Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock
en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2019 ligger på 5 årsarbetare.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag synliggör förvaltningen utbudet
som finns inom Borås Stads personalförmåner enligt SAM-kalender. Förvaltningen anordnar en halv
friskvårdsdag för samtliga anställda för att visa på nyttan och vilka hälsoeffekter av att vara aktiv ger.
Utöver ordinarie personalförmåner ger förvaltningen samtliga åtgärdsanställda inom OSA möjlighet till
att simma 1 timma i veckan på arbetstid tillsammans med sin lagförman för att uppmuntra målgruppen
till hälsofrämjande aktiviteter.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Väghållning, skog, parker mm
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Budget 2018

Prognos
2018

Budget
2019:1

Budget
2019:2

Förändring

79 149

130 011

92 307

92 607

-300

-220 403

-277 199

-236 807

-237 357

550

-1 400

-1 400

0

-1 400

Nettokostnader

-142 654

-147 188

-145 900

-146 150

250

Kommunbidrag

142 654

142 654

145 900

146 150

-250

0

-4 534

0

0

0

59 196

104 400

54 000

50 400

Resultat
Ackumulerat resultat

26 178

Nettoinvesteringar

95 416

4.3 Nämndens uppgift
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt
Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens:
•

Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
•

•
•
•
•
•
•
•

Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält.
Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter
och liknande sammanslutningar.
Beredning av avgifter för gatukostnad.
I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.
I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
Skötsel av Borås Stads naturreservat.
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•
•
•
•
•
•
•

Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
Kalkning av sjöar och våtmarker.
Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
Skötsel av Borås Stads lekplatser.
Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla statsoch andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
Vattendrag, underhåll och rensning.
Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
I budget 2019:1 redovisades flera angelägna projekt tillsammans med begärda tilläggsanslag.
Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning

(mnkr)

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader

0,9

Gatubelysning - ökning kabelfel

1,0

Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management

0,5

Bullerskärmar riksväg 42

0,2

Vinterväghållning nivåhöjning

4,2

Extra insatser bostadsgator (C-gator)

3,0

Sop-/saltning cykelbanor, huvudstråk

8,0

Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sop-/saltning)

1,0

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram

17,8

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen

(mnkr)

Ökade ytor och uppdaterat ytregister

1,25

Trevligare allmänna platser med planteringar och utökning av blomsterprakt i Borås
ytterområden

1,0

Välskötta tätortsnära naturområden och återplantering av träd

1,0

Ökad skötsel av övrig mark och Cityvärdarna

1,0

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram

4,25

I reviderad budget har Tekniska nämnden tilldelats extra medel (1,0 mnkr) avseende ökade skötselytor
och försköning av staden och dess ytterområden.
Ett samtidigt effektiviseringskrav på 750 tkr ger en ramförstärkning med 250 tkr totalt.
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4.4.1 Jämställdhetsperspektivet
En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter
där både barn och vuxna deltar. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för
alla.
Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas.
Projektet planeras att genomföras även 2019 med samma ambition om en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare.
Tekniska förvaltningen arbetar också med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi helt fokuserar på kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad
jämställdhet bland förvaltningens medarbetare.

4.5 Verksamhet 2019
Budget 2018

Prognos
2018

Budget 2019

Budget
2019:2

Förändring

-19 700

-20 778

-19 500

-19 500

0

8 521

7 728

8 540

8 540

0

-11 179

-13 050

-10 960

-10 960

0

0

-24 301

0

0

0

Kostnad

1 600

25 901

1 600

1 600

0

Nettokostnad

1 600

1 600

1 600

1 600

0

0

-19

0

0

0

Kostnad

25 800

33 010

25 800

25 800

0

Nettokostnad

25 800

32 991

25 800

25 800

0

Intäkt

-16 530

-42 674

-28 720

-28 720

0

Kostnad

102 122

128 630

116 510

116 810

300

85 592

85 956

87 790

88 090

300

Intäkt

-6 410

-6 665

-6 610

-6 610

0

Kostnad

20 510

20 173

21 110

21 110

0

Nettokostnad

14 100

13 508

14 500

14 500

0

-25 647

-23 146

-25 807

-25 807

0

Kostnad

20 647

17 921

20 877

20 877

0

Nettokostnad

-5 000

-5 225

-4 930

-4 930

0

Tkr
Parkering
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Beläggningsunderhåll
Intäkt

Vinterväghållning
Intäkt

Övrig väghållning

Nettokostnad
Arbetsmarknadsinsatser

Skogsverksamhet
Intäkt
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Naturvård
Intäkt

-3 742

-4 141

-3 900

-3 900

0

Kostnad

7 542

7 916

7 700

7 650

-50

Nettokostnad

3 800

3 775

3 800

3 750

-50

-220

-395

-150

-150

0

Kostnad

25 162

25 030

25 450

25 450

0

Nettokostnad

24 942

24 635

25 300

25 300

0

-6 900

-7 891

-7 620

-7 920

-300

Kostnad

9 900

10 891

10 620

10 920

300

Nettokostnad

3 000

3 000

3 000

3 000

0

Intäkt

-79 149

-130 010

-92 307

-92 607

-300

Kostnad

221 804

277 200

238 207

238 757

550

Nettokostnad

142 655

147 190

145 900

146 150

250

Parker
Intäkt

Övrigt
Intäkt

Totalt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
I budget 2019:2 har Tekniska nämnden tilldelats ett ökat nämndbidrag med 1 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden och dess ytterområden. Gatuavdelningen har ökat anslaget på belysning
med 700 tkr och Parkenheten har ökat anslaget för blomsterlökar och höstblommor med 300 tkr.
Tekniska nämnden har även ett effektiviseringskrav för år 2019 med 750 tkr. Totalt har driftramen
således ökat med 250 tkr.
Besparingskravet har lagts generellt mellan flera verksamheter (park, gata, naturvård). I övrigt har
mindre justeringar gjorts mellan olika konton.

Tekniska nämnden, Budget 2019:2

10(24)

4.6 Persontransporter
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

10 811

14 081

12 580

12 580

0

-76 361

-86 070

-80 380

-80 380

0

-1 000

-1 000

0

-1 000

Nettokostnader

-66 550

-71 989

-68 800

-68 800

0

Kommunbidrag

66 550

66 550

68 800

68 800

0

Resultat

0

-5 439

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

4.8 Nämndens uppgift
Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Färdtjänst.
Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten.
Särskoleskjutsar i egen regi.
Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad.
Beställningscentral för färdtjänstresor.
Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter.
Upphandling av persontransporter.
Bilpool för kommunanställda.

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads
författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens:
•

Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till
och från daglig verksamhet.

•

Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad.

•

Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

4.9 Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2017 uppgick till 68,1 mnkr. Kommunbidraget 2018
uppgår till 66 550 tkr. Resultatet för 2018 kommer att hamna på nära 72 mnkr. Tilldelat kommunbidrag
för 2019 uppgår till 68 800 tkr.
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Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan.
2013

2014

2015

2016

2017

2018
prognos

Budget (tkr)

57 200

58 100

59 300

61 650

64 200

66 550

Utfall (tkr)

61 721

62 134

64 291

65 307

68 070

72 000

Avvikelse

-4 521

-4 034

-4 991

-3 657

-3 870

- 5 500

302 965

311 920

318 591

319 217

318 249

335 094

15 833

8 955

6 671

626

-968

16 845

Antal resor
förändring/antal
resor

2019
Budget
68 800

335 000

Under år 2017 utfördes 318 249 färdtjänstresor, utfallet för år 2018 hamnade på 335 094 resor och
beräknas till samma antal år 2019. Antalet resor har ökat mycket över tid. Priset per resa är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal resor, beräknat till 180 kr i budget 2019 vilket troligtvis inte kommer att
täcka kostnaderna för året.

4.10 Verksamhet 2019
Tkr

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

Persontransporter

-66 550

-71 989

-68 800

-68 800

0

Summa

-66 550

-71 989

-68 800

-68 800

0

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst har genomförts under 2018 med avtalsstart 1 juni
2019. Priserna indikerar inga större kostnadsökningar.
Skolskjutsplaneringen är flyttad till Tekniska förvaltningen sedan år 2017 för att centralt skapa en förenklad och effektivare hantering inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsprogram används som stöd
i besluten, med ett kartprogram för mätning av avstånden för att få en så bra likabehandling som möjligt oavsett var man bor. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras av Grundskoleförvaltningen.
Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska förvaltningen driver i egen regi.
Antalet elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sätt samma antal elever för att de
senaste åren öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2018 - 122 elever) vilket inneburit att ytterligare en buss tagits i trafik sedan hösten 2017. Under hösten 2018 har det ökat ytterligare med fler elever, vilket medfört att vi fått sätta in ytterligare en buss vilket innebär en kostnadsökning med 1-1,5
mnkr för 2019, vilket inte har täckts via ökat nämndbidrag. Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via Grundskoleförvaltningen, men här har inget beslut tagits än.

4.10.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Inga förändringar har gjorts i reviderad budget jämfört med budget 2019:1.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
5.1.1 OSA
5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

55

65

65

Antal personer i
arbetsmarknadsåtgärder

5.1.2 Antal dagsverken
5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Dagsverken totalt

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

10 414

12 235

12 385

5.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Skogsarbete skogssektion

450

1 500

1 500

Skogsarbete parken

604

1 500

1 500

1 046

500

500

Snickeri Kyllared

337

700

700

Ramnaparken

804

800

800

NR Torpanäset

358

150

200

NR Rya åsar

850

1 000

1 000

50

250

250

NR Älmås

106

100

100

Övriga reservat

206

200

200

Fornvård

87

85

85

Naturvård

355

700

600

Fiskesjöar

223

300

400

Spår och leder

245

250

200

80

100

100

840

600

600

Smide Kyllared

NR Vänga mosse

Utbildning
Övriga arbeten
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Grundskoleförvaltningen

Budget 2018

Budget 2019

100

100

Förskoleförvaltningen

290

100

100

Lokalförsörjningsförvaltning

632

600

700

Hofsnäs gården
vaktmästeri

350

400

350

Fritid och
folkhälsoförvaltning

520

600

700

1 871

1 700

1 700

10 414

12 235

12 385

Djurparken
Dagsverken totalt

5.2 Skogsdrift
5.2.1 Skogsdrift
5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Av skogsinnehavet är
produktiv skogsmark
(ha)

9 500

9 500

9 500

Varav avsatt till
naturvård (ha)

2 500

2 500

2 500

950

950

950

Varav naturreservat (ha)

5.2.2 Avverkning
5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

31 600

43 100

38 500

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Slutavverkning (m³ fub)
(1)

18 000

20 700

23 100

Gallring (m³ fub) (2)

10 600

20 000

13 000

Övrig avverkning (m³
fub)

3 000

2 400

2 400

Avverkning totalt (m³
fub)

5.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
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5.2.3 Avverkning exkl. OSA
5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Avverkad volym 1 och
2 (m³ fub)

28 600

40 700

36 100

Intäkt kr per avverkad
(m³ fub)

532

480

534

Kostnad kr per avverkad
(m³ fub)

283

228

242

Avverkningsnetto (kr/m³
fub)

249

252

292

Nettointäkt skogsbudget
hela verksamheten
(kr/m³ fub)

184

139

156

5.2.4 Flisproduktion
5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Flisad volym (m³s)

7 000

10 000

10 000

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkt (kr/m³s)

155

156

170

Kostnad (kr/m³s)

114

110

96

41

46

74

5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Nettointäkt (kr/m³s)

5.2.5 Övrig verksamhet
5.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal jaktarrenden

61

61

61

10 000

10 000

10 000

Intäkt jaktarrenden
(kr/ha)

43

43

43

Askåterföring (ha)

0

10

10

Utarrenderad jaktmark
(ha)
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5.3 Naturvård
5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

169

150

150

4 806

5 600

3 200

987

1 100

1 100

2 547

2 359

2 532

104

114

115

Total förvaltad areal
naturreservat (ha)

1 401

1 401

1 401

Naturvårdsbete (ha)

71

40

42

Sålda kommunfiskekort
Sålda dagkort i
regnbågsvattnen
Båtkort totalt
Spriden kalkmängd (ton)
totalt
Förvaltade spår- och
leder (km)

5.4 Väghållning
5.4.1 Väghållning, driftkostnader
5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Kostnad kronor/invånare
och dag

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

1,46

1,52

1,51

5.4.2 Huvudgator
5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

76

76

76

Vinterväghållning (kr/m²)

23,67

21,84

21,84

Övrigt underhåll (kr/m²)

22,37

20,22

19,44

Huvudgator (km)
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5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Vinterväghållning (kr/m)

199,46

183,95

183,95

Övrigt underhåll (kr/m)

188,37

170,3

163,72

5.4.3 Lokalgator
5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Lokalgator (km)

238

238

252

Vinterväghållning (kr/m²)

3,37

5,54

5,35

Övrigt underhåll (kr/m²)

9,31

10,81

11,6

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

22,28

36,55

34,52

61,5

71,29

74,87

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
Vinterväghållning (kr/m)
Övrigt underhåll (kr/m)

5.4.4 Vägföreningsvägar
5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Vägföreningsvägar (km)

168

168

168

Övrigt underhåll (kr/m²)

4,57

5,35

5,35

Enskilda vägar med
statligt bidrag (km)

268

260

270

Enskilda vägar med
kommunalt bidrag (km)

178

190

190

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Vinterväghållning (kr/m)

28,99

18,57

18,57

Vinterväghållning (kr/m²)

4,66

2,99

2,99

28,41

33,27

33,27

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Övrigt underhåll (kr/m)
Tekniska nämnden, Budget 2019:2
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5.4.5 Beläggningsunderhåll
5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Belagd volym (m²)

139 601

183 000

82 000

4,3

5,6

2,5

82,26

104

104

Del av total yta (%)
Kostnad (kr/m²)

5.4.6 Trafikbelysning
5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal lampor (st)

19 175

19 200

19 200

Energiförbrukning
(MWh)

7 258

7 250

7 250

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

479

0

0

Dödade

3

0

0

Svårt skadade

8

0

0

521

0

0

5.4.7 Trafikolyckor
5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
Antal olyckor med
personskador

Lindrigt skadade

5.4.8 Diverse uppgifter
5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal P-tillstånd för
funktionshindrade

566

600

600

Utfärdade nyttokort (st)

64

90

75

Boendeparkering (antal
tillstånd)

702

600

650

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

97

250

250

5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
Fordonsvrak (st)
Tekniska nämnden, Budget 2019:2
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5.5 Park
5.5.1 Ytor
5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

3 305

3 365

3 300

66 341

69 300

65 700

Kulturparker (m²)

1 491 042

1 540 000

1 541 000

Naturparker (m²)

8 295 588

8 531 910

8 531 000

Total parkareal (ha)

981

1 007

1 007

Parkyta per capita
(m²/capita)

88,4

91,5

90,7

Perenna planteringar
(m²)
Total planterad yta (m²)

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal
5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal lekplatser (st)

161

160

162

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Blomsterlökar (st)

25 000

30 000

40 000

Vårblommor (st)

25 000

25 000

25 000

Sommarblommor (st)

34 018

40 000

45 000

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
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5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och
administrationskostnader
5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Kulturparker (kr/m²)

8,66

7,48

7,61

Naturparker (kr/m²)

0,18

0,15

0,2

Parkkostnad per capita
(kr/capita)

216

221

228

Total parkkostnad
(kr/m²)

2,44

2,4

2,51

5.6 Persontransporter
5.6.1 Färdtjänst
5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal färdtjänsttillstånd

4 500

4 500

4 500

Antal kvinnor

2 998

3 000

3 000

Antal män

1 502

1 500

1 500

41

41

41

935

850

950

318 249

320 000

335 000

Kostnad per resa (kr)

185

180

180

Antal
särskoleskjutsfordon

10

10

12

Antal bilar i bilpool

40

42

42

Antal tillstånd/1000
invånare
Antal tillstånd under 65
år
Antal färdtjänstresor
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6 Investeringar
Total
utgift

Prognos
tom 2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

25 500

8 126

8 500

8 500

8 500

9 000

7 666

3 000

3 000

3 000

16 500

3 182

5 500

5 500

5 500

3 000

800

1 000

1 000

1 000

34 500

10 352

14 500

10 000

10 000

Reinv. gatubelysning inom/utom tätort

3 000

2 838

1 000

1 000

1 000

Energi- och miljöeffektivisering av
Gatubelysning

8 000

423

0

4 000

4 000

Ny kollektivtrafik

5 000

739

3 000

2 000

0

Upprustning centrummiljöer

6 000

3 258

2 000

2 000

2 000

Borås flygplats

1 500

705

500

500

500

Promenadstråk utmed Viskan

9 000

3 069

0

0

0

Ny Nybro och gångstråk till
Kongresshus/Högskola

44 000

6 982

5 000

25 000

5 000

(Drift) Bullersaneringsplan

13 500

0

0

0

0

3 000

1 070

1 000

1 000

1 000

16 000

5 441

6 000

5 000

5 000

Diverse mindre parkinvesteringar

9 000

4 739

3 000

3 000

3 000

Aktivitetsplats Fristad

6 000

0

0

0

6 000

212 500

59 390

54 000

71 500

55 500

Projekt
VÄGHÅLLNING
Beläggningsunderhåll
Attraktiv stad
Diverse mindre gatu- och broarbeten
Program för tillgänglighet
Gång- och cykelvägar

PARKVERKSAMHET
Grönområdesplanen
Lekplatser/mötesplatser

Summa

INVESTERINGAR - i sammandrag
Många av förvaltningens investeringar löper över flera år. Först efter att 2018 års bokslut blir klart
framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2019. Förändringar gentemot
budget 2019:1 framgår av bilaga 1 och 2.
För utförligare information om respektive projekt, inkl. investeringskalkyler - se Tekniska förvaltningens budget 2019:1 som finns på Borås Stads hemsida.
Reinvestering beläggningsarbeten
Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och
vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på
vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att åtgärder
sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa
gatans/vägens funktion.
Tekniska nämnden, Budget 2019:2
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Attraktiv stad
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som
finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum.
Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna
åstadkommes stora förändringar på kort tid. Närmast är intresset störst att förändra Lilla Brogatan,
utförs under 2018/2019. Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan
och Torggatan i samband med ny detaljplan för kvarteret Eko 10 (gamla Postenhuset) och Hallbergsplatsen när kvarteret Pallas är färdigt.
Diverse mindre gatu- och broarbeten
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” kan
administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investeringsmedel skall äskas för varje enskilt mindre objekt.
Program för tillgänglighet
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel.
Utbyggnad av gång- och cykelvägar
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de
oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed
de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som
transportmedel. Inom anslagna medel ska också rymmas upprustnings-/reinvesteringsåtgärder utmed
befintliga gång- och cykelvägar.
Reinvestering av gatubelysning inom/utom tätort
En stor del av belysningen i centrala Borås, och i de områden som byggdes före 1960-talet består av
blypapperskablar, gjutjärnsstolpar med gjutna fundament. Under senare år har kostnaden för utbyte av
dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i
samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För närvarande utförs omfattande schakter i gatunätet. Att passa på tillfället att samförlägga nya kablar/tomrör är
fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin. Gjutjärnsstolparna har många år kvar innan de
är uttjänta men behöver rostskyddsmålas, framför allt ur ett estetiskt perspektiv.
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Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta
ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. För att
undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut delar av
belysningsanläggningarna.
Ny kollektivtrafik (stadstrafiken)
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar,
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Åtgärder på Södra Torget, införande av signalprioritet för kollektivtrafik utmed Kungsgatan och ytterligare åtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en
snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger möjlighet till ökat resande.
Upprustning av centrummiljöer
Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av
miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera
år.
Borås flygplats
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de kommande åren är
det aktuellt att utföra underhållsåtgärder för att förbättra och bibehålla Borås flygplats status.
Promenadstråk utmed Viskan
Ett gångstråk utmed vattendraget ska inte bara synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv
väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet förhöjer stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.
Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola
Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är
otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra
framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera
den mest robusta förbindelsen i city.
Bullersaneringsplan (driftinvestering)
Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar till att minska olägenheter för boende inom centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i
tomtgräns.
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INVESTERINGAR - PARK
Lekplatser/mötesplatser
Tekniska förvaltningen förvaltar 161 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. Projektet medför att 12 lekplatser kan renoveras.
Grönområdesplan
Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till
mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås
Stad.
Diverse mindre parkinvesteringar
Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av träd,
upprustning av trappor och renovering av parkvägar.
Anslaget under 2019 avser även trygghetsåtgärder. Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens parker och andra mörka grönområden mer. Även
befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva alternativ.
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BORÅS STAD

Bilaga 1

Reviderad investeringsbudget 2019
Nämnd: Tekniska förvaltningen - väghållning

PROJEKT

Blankett IB
(1000-tal kronor)
Reviderad budget 2019

Budget 2019:1
Totalt

Utgift t o m

Budget t o m

2017

2018

Totalt

2019

Utgift t o m

Budget t o m

2017

2018

2019

Beläggningsunderhåll

57 000

19 000

25 500

8 500

Attraktiv stad

15 000

5 000

9 000

3 000

Div mindre gatu- och broarbeten

43 000

13 000

16 500

5 500

3 000

1 000

3 000

1 000

Gång- och cykelvägar

33 000

13 000

34 500

14 500

Gång- och cykelvägar, reinv

21 000

7 000

0

0

Reinvestering gatubelysning
inom/utom tätort

15 000

5 000

3 000

1 000

8 000

0

8 000

0

5 000

5 000

3 000

Program för tillgänglighet

Energi- och miljöeffektivisering av
gatubelysning
Ny kollektivtrafik

26 000

16 800

Upprustning centrummiljöer

9 000

3 000

6 000

2 000

Borås flygplats

2 700

900

1 500

500

Promenadstråk utmed Viskan

9 000

0

0

0

44 000

5 000

76 900 156 000

44 000

Ny Nybro och gångstråk till
Kongresshus/Högskola

Summa

Driftinvesteringar
Bullersaneringsplan

44 000

9 000

285 700

13 500

7 000

5 000

0

0
0

76 900

44 000

BORÅS STAD

Bilaga 2

Reviderad investeringsbudget 2019
Nämnd: Tekniska förvaltningen - park

PROJEKT

Grönområdesplan

Blankett IB
(1000-tal kronor)
Reviderad budget 2019

Budget 2019:1
Totalt

Utgift t o m

Budget t o m

2017

2018

2019

Totalt

Utgift t o m

Budget t o m

2017

2018

2019

6 000

2 000

3 000

1 000

Lekplatser/mötesplatser

21 000

7 000

16 000

6 000

Diverse mindre parkinvesteringar

19 500

6 500

9 000

3 000

Aktivitetsplats i Fristad

13 500

7 500

6 000

0

Jubileumspark (2019 Kronängsparken)

30 000

4 500

0

0

0

Summa

90 000

27 500

34 000

10 000

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr
Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

3 737
101 462

3 415
86 545

3 918
124 276

3 515
101 672

105 199

89 960

128 194

105 187

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-54 272
-14 171
-194 066
-38 400

-61 435
-19 659
-173 917
-41 754

-59 544
-14 106
-231 968
-41 754

-62 731
-20 690
-191 816
-42 500

SUMMA KOSTNADER

-300 909

-296 764

-347 372

-317 737

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-2 400

-2 400

Nettokostnad

-195 709

-209 204

-219 178

-214 950

Kommunbidrag

200 800

209 204

209 204

214 950

5 091

0

-9 974

0

-9 974

0

Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

2019-01-16

0
5 091

0

26 178

DB1

Budget 2019:2

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr
Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

3 737
115 593

3 415
86 545

3 918
140 175

3 515
101 672

119 330

89 960

144 093

105 187

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-54 272
-14 257
-208 111
-38 400

-61 435
-19 659
-173 917
-41 754

-59 554
-14 279
-247 683
-41 754

-62 731
-20 690
-191 816
-42 500

SUMMA KOSTNADER

-315 040

-296 764

-363 270

-317 737

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-2 400

-2 400

Nettokostnad

-195 709

-209 204

-219 178

-214 950

Kommunbidrag

200 800

209 204

209 204

214 950

5 091

0

-9 974

0

5 091

0

-9 974

0

Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

2019-01-16

26 178

DB1 (inkl int.mp)

Budget 2019:2

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr

Ram: Persontransporter
Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

168
12 020

0
10 811

162
13 919

0
12 580

12 188

10 811

14 081

12 580

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-16 871
-1 028
-62 360

-17 513
-1 150
-57 698

-18 048
-1 025
-66 997

-16 741
-973
-62 666

SUMMA KOSTNADER

-80 258

-76 361

-86 071

-80 380

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-1 000

-1 000

Nettokostnad

-68 070

-66 550

-71 989

-68 800

Kommunbidrag

64 200

66 550

66 550

68 800

Resultat efter kommunbidrag

-3 870

0

-5 439

0

-3 870

0

-5 439

0

0

0

0

Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

2019-01-16

DB1 ptrp inkl int mp

Budget 2019:2

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr

Ram: Gata, skog, park m m
Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

3 569
103 573

3 415
75 734

3 756
126 256

3 515
89 092

107 142

79 149

130 011

92 607

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-37 401
-13 229
-145 751
-38 400

-43 922
-18 508
-116 219
-41 754

-41 505
-13 254
-180 686
-41 754

-45 990
-19 717
-129 150
-42 500

SUMMA KOSTNADER

-234 781

-220 403

-277 200

-237 357

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-1 400

-1 400

Nettokostnad

-127 639

-142 654

-147 188

-146 150

Kommunbidrag

136 600

142 654

142 654

146 150

8 961

0

-4 534

0

8 961

0

-4 534

0

Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

2019-01-16

26 178

DB1 ovrigt ram

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
06 Personaladministration
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

138

210

264

350

138

210

264

350

Kostnader
Övrigt

-138

-210

-264

-350

SUMMA KOSTNADER

-138

-210

-264

-350

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 06

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
08 Särskilda servicefunktioner
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

11 917

11 790

13 029

12 870

SUMMA INTÄKTER

11 917

11 790

13 029

12 870

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-8 393
-917
-5 747

-8 694
-898
-5 198

-9 317
-914
-5 615

-9 411
-816
-5 643

-15 057

-14 790

-15 846

-15 870

-3 140

-3 000

-2 817

-3 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-01-16

VHT 08

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
10 Nämnd- och styrelseverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

1 379

1 395

1 341

1 475

1 379

1 395

1 341

1 475

Kostnader
Personalkostnader
Övrigt

-1 217
-163

-1 201
-194

-1 125
-216

-1 256
-219

SUMMA KOSTNADER

-1 379

-1 395

-1 341

-1 475

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 10

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
22 Markförsörjning och bostadsförbättring
Belopp i tkr
Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-01-16

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

157
65

135
10

161
10

135
10

222

145

171

145

-297
-78
-839

-361
-56
-728

-360
-56
-756

-382
-57
-776

-1 213

-1 145

-1 172

-1 215

-991

-1 000

-1 000

-1 070

VHT 22

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
26 Miljö- och hälsoskydd
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

3 308
512

3 280
265

3 333
528

3 380
314

3 820

3 545

3 861

3 694

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-1 143
-70
-5 582

-1 233
-75
-6 487

-1 230
-206
-6 201

-1 247
-102
-6 545

SUMMA KOSTNADER

-6 794

-7 795

-7 638

-7 894

RESULTAT

-2 974

-4 250

-3 777

-4 200

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 26

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
30 Väghållning inom tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

4 238

3 500

28 982

3 700

4 238

3 500

28 982

3 700

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-11 769
-4 216
-30 114
-31 770

-14 274
-4 266
-27 702
-34 613

-12 688
-3 560
-39 230
-34 613

-14 486
-4 281
-27 382
-35 500

SUMMA KOSTNADER

-77 870

-80 855

-90 091

-81 648

RESULTAT

-73 633

-77 355

-61 108

-77 948

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 30

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
31 Väghållning inom tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

104
207

0
0

120
170

0
0

310

0

291

0

Kostnader
Lokaler
Övrigt

-5 881
-24 035

-11 532
-23 345

-6 377
-53 238

-12 732
-23 545

SUMMA KOSTNADER

-29 915

-34 877

-59 615

-36 277

RESULTAT

-29 605

-34 877

-59 325

-36 277

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 31

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
32 Parkering
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

21 254

19 700

20 778

19 500

SUMMA INTÄKTER

21 254

19 700

20 778

19 500

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-474
0
-7 846

-521
-20
-7 980

-166
0
-7 561

-539
-20
-7 980

SUMMA KOSTNADER

-8 320

-8 521

-7 728

-8 540

RESULTAT

12 934

11 179

13 050

10 960

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

2019-01-16

VHT 32

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
33 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Övrigt

-2 510

-2 500

-2 230

-2 500

SUMMA KOSTNADER

-2 510

-2 500

-2 230

-2 500

RESULTAT

-2 510

-2 500

-2 230

-2 500

Intäkter

2019-01-16

VHT 33

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
34 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

18

0

14

0

18

0

14

0

-153
-879

0
-1 200

-180
-1 011

0
-1 670

SUMMA KOSTNADER

-1 031

-1 200

-1 190

-1 670

RESULTAT

-1 014

-1 200

-1 176

-1 670

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Lokaler
Övrigt

2019-01-16

VHT 34

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0

30

35

20

0

30

35

20

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-12
-177
-135

0
-170
-200

-17
-149
-204

0
-170
-200

SUMMA KOSTNADER

-324

-370

-370

-370

RESULTAT

-324

-340

-336

-350

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 36

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
37 Parkverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

885

220

395

150

885

220

395

150

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-2 612
-416
-15 162
-6 629

-2 703
-159
-15 158
-7 142

-2 832
-545
-14 512
-7 142

-3 144
-163
-15 143
-7 000

SUMMA KOSTNADER

-24 820

-25 162

-25 030

-25 450

RESULTAT

-23 935

-24 942

-24 635

-25 300

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 37

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
39 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

42 316

13 000

37 673

25 000

42 316

13 000

37 673

25 000

Kostnader
Övrigt

-37 316

-8 000

-32 790

-20 000

SUMMA KOSTNADER

-37 316

-8 000

-32 790

-20 000

5 000

5 000

4 882

5 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 39

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
42 Idrotts- och fritidsanläggningar
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0
239

0
197

101
179

0
206

239

197

280

206

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-329
-36
-621

-372
-42
-533

-332
-37
-667

-362
-40
-554

SUMMA KOSTNADER

-986

-947

-1 036

-956

RESULTAT

-747

-750

-756

-750

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 42

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
57 Näringsliv
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

18 431

22 829

20 276

22 878

18 431

22 829

20 276

22 878

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-1 248
-198
-11 324

-1 665
-235
-15 148

-1 486
-228
-12 533

-1 748
-245
-15 105

SUMMA KOSTNADER

-12 771

-17 049

-14 247

-17 098

5 660

5 780

6 028

5 780

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 57

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
59 Kommunikation
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Övrigt

-295

-300

-299

-325

SUMMA KOSTNADER

-295

-300

-299

-325

RESULTAT

-295

-300

-299

-325

Intäkter

2019-01-16

VHT 59

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
63 Obligatorisk särskola
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

1 814

2 210

1 881

2 210

1 814

2 210

1 881

2 210

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-5 991
-332
-2 876

-6 263
-330
-2 717

-6 426
-326
-4 032

-5 425
-358
-3 128

SUMMA KOSTNADER

-9 199

-9 310

-10 783

-8 910

RESULTAT

-7 385

-7 100

-8 902

-6 700

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 63

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
68 Gymnasiesärskola
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-1 037
-96
-703

-1 054
-110
-736

-977
-80
-662

-1 215
-105
-810

SUMMA KOSTNADER

-1 835

-1 900

-1 720

-2 130

RESULTAT

-1 835

-1 900

-1 720

-2 130

Intäkter

2019-01-16

VHT 68

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
79 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade
Belopp i tkr
Redovisning
2017
Intäkter
Statsbidrag
168
Avgifter och övriga intäkter
6 659

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0
4 780

162
7 994

0
6 380

6 828

4 780

8 157

6 380

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-9 342
-226
-55 969

-9 676
-430
-52 224

-10 120
-230
-59 357

-9 559
-235
-56 556

SUMMA KOSTNADER

-65 537

-62 330

-69 707

-66 350

RESULTAT

-58 709

-57 550

-61 550

-59 970

SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 79

Budget 2019:2

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
83 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0
5 522

0
6 410

41
6 624

0
6 610

5 522

6 410

6 665

6 610

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-10 408
-1 650
-5 670

-13 417
-1 516
-5 577

-12 478
-1 656
-6 039

-13 957
-1 517
-5 636

SUMMA KOSTNADER

-17 729

-20 510

-20 173

-21 110

RESULTAT

-12 207

-14 100

-13 507

-14 500

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 83

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
065 Personalservering
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

138

210

264

350

138

210

264

350

Kostnader
Övrigt

-138

-210

-264

-350

SUMMA KOSTNADER

-138

-210

-264

-350

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 065

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
080 Administrativa verksamheter
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

5 509

5 295

6 286

6 095

5 509

5 295

6 286

6 095

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-5 878
-511
-2 120

-6 135
-598
-1 562

-6 748
-487
-2 051

-6 735
-516
-1 844

SUMMA KOSTNADER

-8 509

-8 295

-9 286

-9 095

RESULTAT

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 080

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
087 Bilpool
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

6 408

6 495

6 742

6 775

6 408

6 495

6 742

6 775

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-2 515
-406
-3 627

-2 558
-300
-3 636

-2 569
-427
-3 564

-2 676
-300
-3 799

SUMMA KOSTNADER

-6 548

-6 495

-6 559

-6 775

-140

0

183

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 087

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
107 Tekniska nämnden
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

1 379

1 395

1 341

1 475

1 379

1 395

1 341

1 475

Kostnader
Personalkostnader
Övrigt

-1 217
-163

-1 201
-194

-1 125
-216

-1 256
-219

SUMMA KOSTNADER

-1 379

-1 395

-1 341

-1 475

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 107

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
223 Mark- och fastighetsreserv
Belopp i tkr
Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-01-16

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

157
65

135
10

161
10

135
10

222

145

171

145

-297
-78
-839

-361
-56
-728

-360
-56
-756

-382
-57
-776

-1 213

-1 145

-1 172

-1 215

-991

-1 000

-1 000

-1 070

VHT 223

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
267 Naturreservat
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

168
203

70
20

248
269

70
0

372

90

517

70

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-518
-26
-1 004

-559
-43
-1 039

-542
-145
-1 331

-570
-52
-998

SUMMA KOSTNADER

-1 548

-1 640

-2 018

-1 620

RESULTAT

-1 177

-1 550

-1 501

-1 550

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 267

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

3 140
308

3 210
245

3 085
260

3 310
314

3 449

3 455

3 344

3 624

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-625
-44
-4 578

-674
-32
-5 449

-688
-61
-4 870

-677
-50
-5 547

SUMMA KOSTNADER

-5 246

-6 155

-5 620

-6 274

RESULTAT

-1 797

-2 700

-2 276

-2 650

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 268

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
301 Planering, projektering, trafik, entreprenad
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

4 230

3 500

4 953

3 700

4 230

3 500

4 953

3 700

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-11 760
-875
-3 982
-31 770

-14 274
-798
-4 247
-34 613

-12 676
-902
-5 039
-34 613

-14 486
-813
-4 427
-35 500

SUMMA KOSTNADER

-48 387

-53 932

-53 229

-55 225

RESULTAT

-44 157

-50 432

-48 277

-51 525

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 301

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
303 Huvudgator
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

8

0

24 030

0

8

0

24 030

0

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-10
-3 342
-26 132

0
-3 468
-23 455

-12
-2 658
-34 191

0
-3 468
-22 955

SUMMA KOSTNADER

-29 483

-26 923

-36 861

-26 423

RESULTAT

-29 476

-26 923

-12 832

-26 423

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 303

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
313 Lokalgator
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

164

0

159

0

164

0

159

0

Kostnader
Lokaler
Övrigt

-4 949
-15 156

-7 393
-18 775

-5 069
-32 210

-8 593
-18 975

SUMMA KOSTNADER

-20 104

-26 168

-37 279

-27 568

RESULTAT

-19 940

-26 168

-37 120

-27 568

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 313

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
316 Vägföreningsvägar
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

104
43

0
0

120
11

0
0

146

0

132

0

Kostnader
Lokaler
Övrigt

-932
-8 859

-4 139
-4 570

-1 308
-21 011

-4 139
-4 570

SUMMA KOSTNADER

-9 791

-8 709

-22 319

-8 709

RESULTAT

-9 645

-8 709

-22 188

-8 709

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 316

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
319 Väghållning, investeringsverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Övrigt

-20

0

-17

0

SUMMA KOSTNADER

-20

0

-17

0

RESULTAT

-20

0

-17

0

Intäkter

2019-01-16

VHT 319

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
323 Parkering
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

21 254

19 700

20 778

19 500

SUMMA INTÄKTER

21 254

19 700

20 778

19 500

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-474
0
-7 846

-521
-20
-7 980

-166
0
-7 561

-539
-20
-7 980

SUMMA KOSTNADER

-8 320

-8 521

-7 728

-8 540

RESULTAT

12 934

11 179

13 050

10 960

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

2019-01-16

VHT 323

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
336 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Övrigt

-2 510

-2 500

-2 230

-2 500

SUMMA KOSTNADER

-2 510

-2 500

-2 230

-2 500

RESULTAT

-2 510

-2 500

-2 230

-2 500

Intäkter

2019-01-16

VHT 336

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
348 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

18

0

14

0

18

0

14

0

-153
-879

0
-1 200

-180
-1 011

0
-1 670

SUMMA KOSTNADER

-1 031

-1 200

-1 190

-1 670

RESULTAT

-1 014

-1 200

-1 176

-1 670

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Lokaler
Övrigt

2019-01-16

VHT 348

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0

30

35

20

0

30

35

20

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-12
-177
-135

0
-170
-200

-17
-149
-204

0
-170
-200

SUMMA KOSTNADER

-324

-370

-370

-370

RESULTAT

-324

-340

-336

-350

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 369

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
373 Parker och lekplatser
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

885

220

395

150

885

220

395

150

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader

-2 612
-416
-15 162
-6 629

-2 703
-159
-15 158
-7 142

-2 832
-545
-14 512
-7 142

-3 144
-163
-15 143
-7 000

SUMMA KOSTNADER

-24 820

-25 162

-25 030

-25 450

RESULTAT

-23 935

-24 942

-24 635

-25 300

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 373

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
393 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

42 316

13 000

37 673

25 000

42 316

13 000

37 673

25 000

Kostnader
Övrigt

-37 316

-8 000

-32 790

-20 000

SUMMA KOSTNADER

-37 316

-8 000

-32 790

-20 000

5 000

5 000

4 882

5 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 393

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
428 Övriga fritidsanläggningar
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0
239

0
197

101
179

0
206

239

197

280

206

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-329
-36
-621

-372
-42
-533

-332
-37
-667

-362
-40
-554

SUMMA KOSTNADER

-986

-947

-1 036

-956

RESULTAT

-747

-750

-756

-750

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 428

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
574 Torgplatser
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Övrigt

-125

-150

-135

-150

SUMMA KOSTNADER

-125

-150

-135

-150

RESULTAT

-125

-150

-135

-150

Intäkter

2019-01-16

VHT 574

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
576 Bekvämlighetsinrättningar
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Lokaler

-51

-70

-62

-70

SUMMA KOSTNADER

-51

-70

-62

-70

RESULTAT

-51

-70

-62

-70

Intäkter

2019-01-16

VHT 576

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
578 Skogsdrift
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

18 431

22 829

20 276

22 878

18 431

22 829

20 276

22 878

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-1 248
-147
-11 199

-1 665
-165
-14 998

-1 486
-166
-12 398

-1 748
-175
-14 955

SUMMA KOSTNADER

-12 595

-16 829

-14 050

-16 878

5 836

6 000

6 226

6 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-01-16

VHT 578

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
591 Flygplatser
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Övrigt

-295

-300

-299

-325

SUMMA KOSTNADER

-295

-300

-299

-325

RESULTAT

-295

-300

-299

-325

Intäkter

2019-01-16

VHT 591

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
634 Skolskjutsar obl särskola
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

1 814

2 210

1 881

2 210

1 814

2 210

1 881

2 210

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-5 991
-332
-2 876

-6 263
-330
-2 717

-6 426
-326
-4 032

-5 425
-358
-3 128

SUMMA KOSTNADER

-9 199

-9 310

-10 783

-8 910

RESULTAT

-7 385

-7 100

-8 902

-6 700

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 634

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
684 Skolskjutsar gymn sär
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-1 037
-96
-703

-1 054
-110
-736

-977
-80
-662

-1 215
-105
-810

SUMMA KOSTNADER

-1 835

-1 900

-1 720

-2 130

RESULTAT

-1 835

-1 900

-1 720

-2 130

Intäkter

2019-01-16

VHT 684

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
797 Färdtjänst
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

168
6 659

0
4 780

162
7 994

0
6 380

6 828

4 780

8 157

6 380

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-9 342
-226
-55 969

-9 676
-430
-52 224

-10 120
-230
-59 357

-9 559
-235
-56 556

SUMMA KOSTNADER

-65 537

-62 330

-69 707

-66 350

RESULTAT

-58 709

-57 550

-61 550

-59 970

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 797

Budget 2019:2

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
832 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

Redovisning
2017

Årsbudget
2018

Prognos
2018

Årsbudget
2019

0
5 522

0
6 410

41
6 624

0
6 610

5 522

6 410

6 665

6 610

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Övrigt

-10 408
-1 650
-5 670

-13 417
-1 516
-5 577

-12 478
-1 656
-6 039

-13 957
-1 517
-5 636

SUMMA KOSTNADER

-17 729

-20 510

-20 173

-21 110

RESULTAT

-12 207

-14 100

-13 507

-14 500

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-01-16

VHT 832

Budget 2019:2
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Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00014 1.2.4.1

Budget 2019:2
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2019 och
översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom
våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen
svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och
fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas
välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på skol- och
färdtjänstresor.
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar; ”Väghållning,
skog parker m.m.” samt ”Persontransporter” med tilldelat nämndbidrag 2019
som uppgår till 214 950 tkr (146 150 resp. 68 800 tkr).
I budget 2019:2 har Tekniska nämnden tilldelats ett ökat nämndbidrag med
1 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden och dess ytterområden.
Gatuavdelningen har ökat anslaget på belysning med 700 tkr och Parkenheten
har ökat anslaget för blomsterlökar och höstblommor med 300 tkr.
Tekniska nämnden har även ett effektiviseringskrav för år 2019 med 750 tkr.
Totalt har driftramen således ökat med 250 tkr.
Besparingskravet har lagts generellt mellan flera verksamheter (park, gata,
naturvård). I övrigt har mindre justeringar gjorts mellan olika konton jämfört
med budget 2019:1.
Förvaltningens investeringsbudget 2019 uppgår till 54 000 tkr. Flera av
förvaltningens investeringar löper över flera år. Först efter att 2018 års bokslut
blir klart framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över
till 2019. Förändringar gentemot budget 2019:1 framgår av bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Reviderad Budget 2019:2
Bilaga 1. Investeringar Väghållning
Bilaga 2. Investeringar Park
Bilaga 3. Db-blanketter

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Planbeskrivning

Detaljplan för del av Alideberg,
Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås
Samråd

BN 2015-932

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. De båda
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås
historia. Byggnaderna finns medtagna i ”Kulturmiljöprogram
för Borås Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2001).
Rivningsförbud föreslås därför för de befintliga byggnaderna,
vilket stämts av med fastighetsägarna. Förändringsåtgärder
skall också vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhetsoch skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och
gestaltning föreslås.
Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr
respektive söder inom de båda fastigheterna.
Planen innebär också att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed
Älvsborgsbanan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17, Borås Stad, upprättad den 18 december 2018

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen
17 för bostads- och centrumändamål samt en ökad exploatering. Då de båda huvudbyggnaderna inom planområdet
utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig
tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts
med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att
byggnadernas historiska värde ska bevaras och kunna utläsas
även i framtiden av Boråsbor och besökare.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart för projektet är beräknad till 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Planområde

Byggnationen gränsar till stadsdelen Knalleland med dess
externhandel, och industriella karaktär. Byggnaden inom
fastigheten Glesvingen 12 utgör en tydlig markör för området
med sin muralmålning på dess södra gavel. Huvudbyggnaderna inom planområdet är uppförda i 5–6 våningar och i gult
tegel. Byggnaden inom Glesvingen 17 har en regelbunden
fönstersättning med karakteristiska T-fönster.

Gällande detaljplan

Områdets karaktär inbjuder inte till vistelse. Stora delar är
hårdgjorda och upplevs som ett trafikrum med den breda
Herrljungagatan, kantad av parkeringar på båda sidor, samt
Älvsborgsbanan som löper precis öster om planområdet. I
planområdets östra gräns, mot Älvsborgsbanan är ett staket
uppfört som skydd mot järnvägen.

Området ligger utmed Herrljungagatan inom stadsdelen
Alideberg. Fastigheterna gränsar till Knalleland i söder
och inom området finns idag bl.a. Abecita Konstmuseum.
Planområdet utgör ca 13 760 kvm. Marken i området ägs av
privata fastighetsägare samt Borås Stad.

Gällande detaljplaner för området anger användningen
inom området till allmänplats, park/plantering, lokalgata
samt industriändamål. Fastigheterna Glesvingen 12 och
Glesvingen 17 omfattas av detaljplan 296 vilken reglerar
användningen inom fastigheterna till industriändamål.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.
Planen ingår i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram som ska prioriteras 2018.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4

4 kvartalet 2018
1 kvartalet 2019
2 kvartalet 2019
3 kvartalet 2019

Ny bebyggelse

Planförslaget reglerar byggnationen inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 med en byggnadsarea, dess fotavtryck på
marken, samt dess höjd. Planförslaget innebär att det till de
befintliga byggnaderna inom fastigheterna går att addera ny
byggnation. Framförallt handlar det om områdena söder om
den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12 respektive
norr om den befintliga byggnationen norr om Glesvingen 17.

Stadsbild och gestaltning

Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende
fasadutformning, höjd och läge. Byggnaderna är bland de
högsta i området men i och med den branta topografin inom
fastigheterna upplevs de som väl anpassade till platsen.
Angränsande bebyggelse väster om planområdet utgörs av
fristående villor och mindre flerbostadshus.
Byggnationen inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 utgör ett samlat uttryck i en annars brokig miljö.

Historik och kulturmiljöer

Närområdet började bebyggas från 1910-talet och framåt
utmed Skaraborgsvägen som då, liksom nu, utgör infartsväg

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Befintlig byggnation inom fastigheten Glesvingen 17 (Protek).

till Borås från norr. En spridd industribebyggelse tillkom
först på 1930- och 1940-talet när bland annat de nu aktuella
byggnaderna uppfördes.
Under 1960-talet förtätades området då flera stora anläggningar uppfördes för konfektions- och postorderindustrin.
Dessa byggnader, som än idag dominerar intrycket, låg sedan
till grund för handelsområdet ”Knalleland” som utvecklades
under 1970-talet och framåt.
Fabriksbyggnaden inom kvarteret Glesvingen 12 uppfördes
för AB Corsettindustri år 1942 efter ritningar av Ingenjör
Olof Siby. Byggnaden har genomgått ett antal på- och
tillbyggnader, bland annat 1959 och 1966 då den fick sin
nuvarande volym. Den tydliga koppling till funktionalismen
som den ursprungliga byggnaden hade har genom förändringar av takformer, utbyggnader samt plåtinklädnader delvis
gått förlorad. Med sina gula tegelfasader och fönsterformer
är byggnaderna dock tydligt förankrad i sin tid och utgör en
av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker varför dessa ska
bevaras.
Fabriksbyggnaden inom Kvarteret Glesvingen 17 uppfördes
för H Swegmarks Fabriks AB år 1943 efter ritningar av
Ingenjör Olof Siby. En omfattande tillbyggnad gjordes 1954
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då Fällmans Ingenjörsbyrå ritade en utbyggnad mot norr.
Den nya byggnadsdelen utmärker sig genom en femte våning
som ursprungligen innehöll en personalmatsal. Ytterligare en
utbyggnad gjordes 1964 då byggnaden förlängdes mot norr i
fyra våningar. De båda utbyggnaderna ansluter i princip helt
till den ursprungliga byggnadskroppen vad gäller fasader
och fönstersättning. Byggnadens funktionalistiska karaktär
förstärks av de tidstypiska gavelavsluten vilka ger ett mer
”monumentalt” och kubiskt intryck. Den södra gavel har
senare delvis klätts in med plåt, vilket förtar intrycket av
byggnaden och motverkar den avsedda effekten med denna
byggnadsdetalj.
De båda fabriksbyggnaderna är idag ovanligt välbevarade
representanter för en oerhört viktig tidsepok i stadens
historia. Konfektionsindustrins framgångar på 1930- och
1940-talet är ett av de starkaste fundamenten som staden
Borås vilar på idag. Det är av stor vikt att industribebyggelsen
från denna guldålder bevaras och även i framtiden är läsbar
för invånare och besökare i Borås. Byggnaderna anses besitta
ett stort kulturhistoriskt värde och de finns sedan 2001
utpekade i Kulturmiljöprogram för Borås Kommun vilket
antogs av Kommunfullmäktige år 2001.
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Foto som visar Herrljungagatans nuvarande utformning. Bilden är tagen norrut.

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen söderut.
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Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen norrut.
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Bostäder

Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder då det
är planlagt för industriändamål. Planförslaget innebär att
bostäder möjliggörs inom fastigheterna Glesvingen 12 och
17. Initialt avses ca 100 stycken studentbostäder inrymmas
inom fastigheten Glesvingen 17 och ett mindre antal bostäder inom fastigheten Glesvingen 12.

Arbetsplatser

Inom planområdet finns ett antal företag och planförslaget
innebär att dessa kan vara kvar. Planförslaget möjliggör en
bredare användning vilket kan leda till att ytterligare arbetsplatser inom området etableras.

Offentlig service

Närmaste förskola och grundskola finns ca 400 - 500 meter
från planområdet. Närmsta fritidsgård ligger ca 500 meter
norr om planområdet. Strax norr om planområdet ligger
Borås Simarena, Alidebergsbadet och Borås Djurpark.
Borås Högskola ligger ca 1,5 kilometer söder om planområdet.
Inom planområdet finns Abecita Konstmuseum, vilket är
ett privatägt konstmuseum som är öppet för allmänheten.
Planförslaget möjliggör för tillskapandet av ytterligare
offentlig verksamhet.

Kommersiell service

Inom planområdet finns idag ett antal mindre verksamheter
och planförslaget möjliggör att ytterligare verksamheter kan
etablera sig inom området. I direkt anslutning till planområdet ligger Knalleland som utgör ett externt handelsområde.

Tillgänglighet

Planområdet är relativt flackt och planförslaget förslaget
förhindrar inte att området eller byggnationen inom området
utformas tillgängligt.

3. Gator och trafik
Gatunät

Inom planområdet löper Herrljungagatan som idag utgörs
av en 8 meter bred köryta och en trottoar med en bredd på
1,5 meter utmed dess västra sida. Planförslaget innebär att
gaturummet kommer att smalnas av för att göra plats åt ett
avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Körytan föreslås
smalnas av till ca 6,5 meter medan gångbanan föreslås att
behålla sin bredd på 1,5 meter.

dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre
bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det
prioriterade trafikslaget. Planförslaget innebär inte någon
större förbättring av denna men antalet utfarter mot Herrljungagatan begränsas vilket förbättrar trafiksäkerheten.
Det finns ett önskemål om att bredda gångbanan inom
planområdet inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17, detta
säkras dock inte i planförslaget.

Cykeltrafik och cykelparkering

Inom planområdet finns ingen cykelväg utan cyklar och
motorfordon samsas inom samma körfält. Strax söder om
planområdet börjar en cykelväg som leder in till Borås
centrum och även norrut inom tätorten.
Inom planområdet möjliggörs för erforderlig cykelparkering
för boende, besökare samt verksamma inom området. Totalt
redovisas ett behov av ca 170 parkeringsplatser för cyklar till
följd av den planerade exploateringen.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger ca 2,5 kilometer norr om Borås Centralstation och gränsar till Knalleland station, från vilken resan
till Borås C tar ca 4 minuter. Station Knalleland trafikeras
med en gles turtäthet morgon och eftermiddag/ kväll.
Närmaste busshållplats är Knalleland som ligger cirka 400
meter sydväst om planområdet. Hållplatsen trafikeras av
lokaltrafik med hög turtärhet. Hållplatsen planeras dock att
flyttas rakt västerut till Skaraborgsvägen och avståndet från
aktuellt planområde blir då ca 560 m.

Biltrafik och bilparkering

Planområdet ligger precis utanför det område som anges
som centumzon i gällande parkeringsnorm för Borås Stad.
Området ligger även inom det i gällande Översiktsplan för
Borås Stad (antagen 2018) utpekade utvecklingsområdet
för Knalleland inom vilket centrumnära bebyggelse ska
utvecklas på kort sikt. I och med detta har parkeringsbehovet
inom planområdet baserats på de angivna siffrorna för
centrumzonen enligt ”Borås Stads Parkeringsregler”.
Inom planområdet möjliggörs för drygt 70 bilparkeringsplatser totalt för samtliga användningar. Bostäderna är tänkta
att uppföras som studentbostäder vilket bedöms innebära att
det krävs färre antal parkeringsplatser för bilar än om man
uppför större bostäder.
För studentbostäderna möjliggörs det för 12 bilparkeringsplatser, för besökandeverksamheterna 19 och för den
planerade kontorsverksamheten 42 bilparkeringsplatser.

Gångtrafik

Planförslaget innebär ingen förändring av den befintliga
gångbanan utmed Herrljungagatan. Inom planområdet och i
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PLANKARTA
Grundkarta

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2018-11-26
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
GATA

3

SKYDD

Gata, 4 kap. 5 § 1
Anläggningar för skydd, 4 kap. 5 § 1

Kvartersmark
Bostäder och Centrum,

BC

PBL 4 kap. 5 § 3

Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 3

E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER, ALLMÄN PLATS
Mark och vegetation
+0.0

Föreskriven höjd över nollplanet

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom
användningsområdet BC, PBL 4 kap 11 § 1

Begränsningar av markens bebyggande
Byggnad får inte uppföras . Marken får underbyggas,

PBL 4 kap. 11 § 1

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader,
PBL 4 kap. 16 § 1

Skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet
r

Befintlig byggnad får ej rivas,

q1

Befintliga gula tegelfasader ska bevaras. Tilläggsisolering på
utsidan är inte tillåten, PBL 4 kap. 16 § 1

k1

Fönstersnickerier ska utformas likt de ursprungliga vad
gäller indelning och proportioner, PBL 4 kap. 8 § 13

PBL 4 kap. 16 § 4

Byggnadens höjd och utformning

2

Högsta nockhöjd i meter över kommunens nollplan,

+0,0

1
+0,0

2

Högsta nockhöjd i meter över kommunens nollplan. Därutöver
får teknikutrymmen till en största sammanlagd area av 30 m ²
och en högsta höjd på 3 meter uppföras, PBL kap. 16 § 1

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 m,
f1

3

PBL kap. 16 § 1

PBL kap. 16 § 1

Inga utkragande balkonger får byggas längs med
Herrljungagatan, dock får redan befintliga balkonger
renoveras och ersättas, PBL 4 kap. 16 § 1

Skydd mot störningar
Luftintag ska placeras minst 8 m ovan mark, PBL 4 kap. 12 §1
m1
Fasad, yttervägg och takfot ska utföras i obrännbart material
och uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30 eller motsvarande.
Fönster och dörrar som vetter mot järnvägen ska utföras i lägst
brandteknisk klass EW 30 eller motsvarande, PBL 4 kap. 12 §1

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas,

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
00/0:0

DROTSEN

Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Stig
Mur
Staket
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PBL 4 kap. 5 §2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft,

Tomtindelning för fastigheterna Glesvingen 12 och 17 upphör att gälla,

PBL 4 kap. 18 §

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Startbesked för bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens och
byggnadernas lämplighet har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har
avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, PBL 4 kap. 15 § 3

INFORMATION

Planavgift debiteras ej vid bygglov

Detaljplan för del av Alideberg

Folkungagatan

PBL 4 kap. 21 §

Tomtindelning

Samrådshandling
Beslutsdatum
Samråd

Glesvingen 12 & 17 m.fl.

2018-12-19

Borås Stad, Västra Götalands län
Upprättad 2018-12-18

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef
Skala 1:500 A1, 1:1000 A3
0
5
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20

Fredrik Bergqvist
Planarkitekt
25

50 m

BN 2015-932

Inst
SBN/
DEL.

Utökad byggrätt

I det grå området får en
transformatorstation byggas.

Högsboparken

SVÄRMAREN

Korsmark. Här får bara byggas
komplementbyggnader.

1
6

n
sgata
berg
Alide

35 % av området innanför linjen får bebyggas.
Ungefär 3500 m2
Befintliga byggnader utgör dock ca 2250 m2.
Då återstår ca 1250m2 för nya byggnader.

Befintliga byggnader, ca 2250 m2
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Herrljungagatan

Nedan är några schematiska exempel på hur byggrätten skulle kunna utnyttjas:
1060 m2

1133 m2

1000 m2

419 m²
420 m²

1010 m2

420 m²

420 m²

420 m²

640 m²

713 m²

580 m²

590 m²

Tillåten höjd på byggnaderna är samma som befintliga hus. Dock tillåts teknikutrymmen om max 30 m2
sticka upp ytterliggare 3 meter. Dessa kan placeras vart som helst på taket.
Teknikutrymme
På den södra byggnaden finns redan ett teknikutrymme.
Det innebär att här endast kan tillkomma 5 m2.
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Angöring och utfarter

Utmed Herrljungagatan begränsas utfarterna från fastigheterna Glesvingen 12 och 17 med utfartsförbud. Viss flexibilitet
till nya in – och utfarter till fastigheterna möjliggörs.

Riksintressen

Närliggande riksintressen berörs inte. Älvsborgsbanan som
utgör riksintresse för kommunikation bedöms ej påverkas
negativt.

Götalandsbanan

Planområdet ligger inom det område som studeras för framtida sträckning av ny järnväg. Trafikverket har genomfört en
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning BollebyggdBorås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad
2016-06-30) och kommit fram till åtta alternativa korridorer
där den nya järnvägen kan gå.
Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafikverket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor
förespråkas i Borås Stads remissyttrande gällande Lokaliseringsutredningen.
Det är oklart hur planområdet kommer att påverkas utifrån
buller, vibrationer och stomljud från den nya järnvägen.
Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med lokaliseringsutredningen.

Det kan vara aktuellt att flytta befintliga fjärrvärmeledningar
till följd av uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

El, tele och fiber

Befintliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom
området är Borås Elnät ledningsägare. Inom fastigheten
Glesvingen 17 möjliggörs för en ny transformatorstation.
Det kan vara aktuellt att flytta befintliga till följd av uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Avfall

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

5. Mark
Natur och vegetation

Med sin bakgrund som industriområde är större delen av
marken inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 asfalterad
och flack. I den västra delen av planområdet utgörs marken
av en brant bergslänt, vilken stabiliseras av stenmurar och
betongstödmurar.

Vatten och avlopp

Bergslänten är beväxt med sly och träd av olika arter och
åldrar. Bergslänten och dess vegetation utgör en naturlig
avgränsning till de angränsande bostäderna väster om
planområdet. I de södra delarna av fastigheten Glesvingen 12
finns en svagt sluttande gräsmatta.

Dagvatten

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan
men gränsar till ett mindre parkområde i norr, Högsboparken.

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

Utmed Herrljungagatans östra sida ligger ett område som
idag nyttjas som parkeringsplats. Mellan parkeringsfickorna
står 4 större lönnträd. Träden bidrar till att rama in gatan och
utgör en naturlig ridå mot Älvsborgsbanan. Om träden kan
bibehållas vid ett genomförande av detaljplanen är oklart
men det finns en ambition att i största mån göra så eller
alternativt ersätta dem med nya.

4. Teknisk försörjning
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att
häftiga flöden undviks.

Dagvattenledningsnätet bedöms ha kapacitet för att ta hand
om dagvatten från planområdet.

Värme

Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet .

DETALJPLAN

Lek och rekreation

Närmsta lekplats finns vid Högsboparken, knappt 200 meters
promenad från planområdet.
200 meter norr om planområdet finns en passage över
järnvägen varefter Borgarskogen, ett mindre skogsområde
tar vid. Borgarskogen leder till Kypesjön med badplats samt
Kypeterrängen, ett större friluftsområde med skogsmarker.
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Skyddad natur

Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom
planområdet.

Geoteknik och Radon

En berg- och geoteknisk utredning, reviderad 2017-06-02,
finns som underlag till detaljplanen. Nedanstående utgör en
sammanfattning av utredningen.
Nivåskillnad mot angränsande bebyggelse i väster.

Berggrunden i det undersökta området består av en fin till
medelkornig gnejs där pegmatitgångar förekommer. Jordlagren inom området domineras av morän och tunt ytlager
av morän på berg, i områdets södra del förekommer även
isälvssediment.
Ytor runt befintliga byggnader inom fastigheterna och öster
där om är idag plana och underlagras av morän och isälvssediment. Inga stabilitetsproblem/rasrisk bedöms föreligga i
området.

Utemiljön mellan byggnation och mur vid Glesvingen 17, utbilck mot söder.

SGU:s urankarta visar att området är klassat som lågradonmark utifrån bergarten på platsen. I den berg- och geotekniska utredningen nämns att radonhalten i jord är högre i Borås
än i flera närliggande kommuner Med denna bakgrund är
bedömningen att marken bör klassas som normalradonmark
tills dess att mätningar har utförts.
Enligt gällande anvisningar från Boverket ska byggnader
som uppförs på normalradonmark uppföras radonskyddande
vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda
byggnader mot inträngande luft från marken.
Byggnation på normal- och högradonmark erfordrar radonskydd. Särskild utredning vid bygglovsskedet ska klargöra
och bevaka krav på radonskydd.

Bergteknik
Gården i väster vid Glesvingen 17. I fonden syns den norra gaveln på Glesvingen 12

Inom planområdet förekommer flertalet betong- och stenmurar som förbättrar släntstabiliteten i den västra delen samt
som fastighetsavgränsning. Betongplintar förekommer även
som förankring av nätstängsel mot angränsande fastigheter.
Framtagen berg- och geoteknisk utredning visar att betongmurar och stöd inom planområdet är i generellt gott skick.
Dock behöver åtgärder vidtas för att förlänga betongstödmurarnas livslängd och inom Glesvingen 12 minska risk för
nedfall av löst putsbruk. Åtgärderna finns närmre beskrivna i
utredningen.
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Ingen rasrisk föreligger för stenmurar inom Glesvingen 17.
Dock förekommer lösa block vid stenmuren längst i norr
inom Glesvingen 17. Behövliga skötselåtgärder finns närmre
beskrivna i utredningen.
För bergslänten i norra delen av Glesvingen 17 ska stabiliteten säkerställas innan startbesked för byggnation kan ges.
Berget är kraftigt uppsprucket med mycket löst material.
Inledande stabilitetshöjande åtgärder finns beskrivna i
utredningen.
Risk för blocknedfall samt säkerställande av bergsläntens
stabilitet inom norra delen av Glesvingen 17 kommer att
säkras genom avtal med respektive fastighetsägare och
utföras av fastighetsägaren.

Förorenad mark

Inom området har industriell verksamhet bedrivits och det
är oklart om det finns några föroreningar inom planområdet.
För att utreda detta behövs en historisk inventering och
riskbedömning genomföras. Om inventeringen och riskbedömningen visar på helt försumbar risk krävs ingen provtagning men det kan komma att bli aktuellt.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

Planändringen innebär en ändrad markanvändning från
industri till bostads- och centrumändamål. Planförslaget
innebär möjlighet till förtätning inom fastigheterna, vilket
kan innebära mer hårdgjord yta. Detta kan innebära en viss
ökning av flöden vid stora regn, men det i sig bedöms inte
innebära en försämring av gällande MKN.
Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i ett
område som till stor del utgörs av verksamhets- eller handelsbyggnader. Planförslaget möjliggör en varierad användning
inom fastigheterna och kan komma att bidra till en vitalisering av Herrljungagatan och de norra delarna av Knalleland.

DETALJPLAN

Trygghet

Planförslaget möjliggör en bred användning inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 i form av bostads- och centrumoch kontorsändamål vilket innebär att området kommer att
befolkas under dygnets alla timmar vilket i sin tur kan bidra
till att minska den upplevda känslan av otrygghet jämfört
med idag.

Identitet

Planområdet upplevs idag som öde och inte en miljö som
man gärna uppehåller sig i. Framförallt upplevs Herrljungagatans gaturum som väldigt brett, då det kantas av parkeringar
på båda sidor.
Byggnationen inom Glesvingen 12 och Glesvingen 17 utgör
ett tydligt arv från textilindustrins storhetsdagar i Borås.
Mest markant och identitetsskapande är byggnationen inom
Glesvingen 12 som med sin karakteristiska muralmålning
på den södra gaveln utgör ett tydligt landmärke i området.
Detaljplanen styr utformningen av den befintliga byggnationen till volym och placering utmed Herrljungagatan. Samt
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser gällande fasader
och fönstersättning.

Mötesplatser

Planförslaget innebär inte att några nya mötesplatser tillskapas inom allmänplats men möjliggör för en bred användning
inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 vilket kan bidra till
ett ökat flöde utmed Herrljungagatan och närområdet.

8. Störningar på platsen
Planområdets läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk,
vibrationer samt buller har utretts. Planförslaget i sig innebär
att trafiken inom och från området i viss mån ökar men
endast marginellt.

Risk

För Glesvingen 12 & 17 är aktuellt avstånd till Älvsborgsbanan som kortast ca 25 m. Älvsborgsbanan går på en banvall
belägen på 1,3 till 2,0 höjd ovan den intilliggande Herrljungagatan. Med utgångspunkt i ”Skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods - Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods
på väg och järnväg i Borås Stad” (Wuz risk consultancy AB,
2016-12-19) konstaterades att en specifik utredning behövdes
tas fram. Borås stad anger ett skyddsavstånd från Älvsborgsbanan till flerbostadshus på 40 m. Aktuellt avstånd är kortare
än så och då anger Borås stad att en vall (urspårningsskydd) i
kombination med ett skyddsavstånd på 20 m ger en tillfredsställande låg risknivå. Med brandskyddad fasad kan avståndet
kortas till 10 m från urspårningsskyddet.
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För Glesvingen 17 & 12 kan således bostäder tillåtas givet
att ett urspårningsskydd ordnas mot järnvägen. Urspårningsskyddet bör utformas så att utsläpp av vätskor kvarstannar
i anslutning till spårområdet. Om så sker kommer det inte
ställas krav på att fönster i fasad utförs i brandteknisk klass.
Framtagen riskutredning ”Utformning av säkerhetsåtgärder Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab
Brand & Riskingenjörerna AB, 2018-01-03) drar följande
slutsatser och gör följande rekommendationer:
•

Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta
byggnad i Glesvingen 17 & 12 uppgår till minst 20 m.
Om byggnader uppförs på kortare avstånd än 20 m
till vallens bortre kant (mot spårområdet) ska fasaden
uppföras brandskyddad.

•

Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta
byggnad i Glesvingen 17 & 12 uppgår till minst 10 m
samtidigt som byggnaderna förses med brandskyddade
fasader. Urspårningsskyddet kan utformas som en
skyddsvall med en vertikal platta av betong närmst
spåret och resterande del i jord eller andra fyllnadsmasor.
Vallen ska ha ett tvärsnitt på minst 6,3 m2 om avståndet
från vall till spårmitt är minst 5,0 m och 5,7 m2 om
avståndet till spårmitt är minst 7,0 m.

•

I övrigt ska friskluftsintag placeras högt, minst 8 m
ovan mark. Byggnader bör förses med mekanisk tilloch frånluft med avstängningsmöjlighet åtkomlig för
boende. Vidare ska byggnaderna ska vara möjliga att
utrymma i västlig riktning.

Buller och vibrationer

Planområdets närhet till Älvsborgsbanan har föranlett att
en bullerutredning tagits fram ”Glesvingen 12 och 17, Borås,
Trafikbullerutredning” (Akustik forum, 2017-06-14).
Utredningen visar att ekvivalentnivåerna för väg- och
tågtrafik understiger 60 dBA vid samtliga fasader. Högsta
maxnivå vid fasad är 81 dBA på norra byggnaden och 83 på
den södra. Gemensam uteplats anordnas där maxnivån är
max 70 dBA.
Även en separat vibrationsutredning ”Komfortutredning avseende
vibrationer från järnvägstrafik, Glesvingen 17, Borås” (Abesiktning
AB, 2016-12-05) har tagits fram. Syftet med rapporten var att
redogöra om Trafikverkets riktlinjer avseende komfortvibrationer uppfylls.

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.
0 - 50 dBA

51 - 55 dBA

56 - 60 dBA

Sektion som visar på förelsagen utformning av avåkningsskydd och Herrljungagatan.

Räddningstjänstens bedömning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit del av
”Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detaljplanen för
Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab Brand & Riskingenjörerna
AB, 2018-01-03). Räddningstjänsten gör bedömningen att
utredningen är tillräcklig.
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Bild som visar de maximala ljudnivåerna.
67 - 70 dBA

74 - 76 dBA

71 - 73 dBA

77 - 79 dBA

80 - <dBA

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 Buller och
vibrationer från trafik på väg och järnväg i planeringsfallet
nybyggnad och väsentlig ombyggnad eftersträvas att ingen
ska utsättas för vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i
permanentbostäder.
Utredningens slutsats är att de uppmätta komfortvärdena
under mätperioden understiger Trafikverkets riktlinjer – 0,4
mm/s vägd RMS – med mycket god marginal.

Luftkvalitet

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den ändrade markanvändningen respektive möjlig
ny bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen GATA innebär att gatan bibehåller sin funktion som gata för trafik inom tätort.
Bestämmelse SKYDD innebär att skyddsanordning mot
Älvsborgsbanan ska uppföras.

Huvudmannaskap allmänna platser

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är
kommunen som ska äga, upplåta och ansvara för skötsel av
platserna.

Kvartersmark

Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymma bostäder
såsom lägenheter, radhus m.m.
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att
finnas kvar.

På mark med kors får marken endast bebyggas av komplementbyggnader.
Till följd av det kulturhistoriska värde som byggnaderna
inom planområdet utgör, har rivningsförbud liksom ett antal
skydds- och varsamhetsbestämmelser införts.
Bokstaven r står för rivningsförbud och innebär att befintlig
byggnad inte får rivas. Motivet till denna planbestämmelse
är att de båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna i
”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2001).
Bokstaven q står för skydd för befintliga värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. Bestämmelserna kan
omfatta både exteriör och interiör liksom byggnadsdetaljer
såväl som viktig växtlighet och konstarbeten. I detta fallet
innebär bokstaven k att befintliga gula tegelfasader skall
bevaras och att tilläggsisolering på utsidan inte är tillåten.
Bokstaven k är en varsamhetsbestämmelse som reglerar
vilka karaktärsdrag och värden hos byggnadsverket som
varsamheten speciellt ska inriktas på. Syftet är att i förväg
göra klart vilka särskilda krav som kommer att ställas vid en
bygglovsprövning. I detta fallet är syftet att de karakteristiska
fönstersnickerierna ska bevaras likt de ursprungliga vad gäller
indelning och proportioner.
Bebyggelsen inom planområdet regleras genom nockhöjd.
Inom vissa delar får teknikutrymmen till en största sammanlagd area av 30 m2 och en högsta höjd på 3 meter över
nockhöjden uppföras.
Utformningsbestämmelser kring förbud för tillkommande
utkragande balkonger längs med Herrljungagatan har införts.
På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan har
skyddsbestämmelser införts, en gällande luftintags placering
samt en bestämmelse rörande brandskydd för en mindre del
av den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12.
På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Herrljungagatan får inte in- eller utfart anordnas.

Bokstaven E tillåter att en transformatorstation får uppföras.
Största antal kvadratmeter byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom användningsområdet BC. Byggnadsarea avser
det fotavtryck som byggnaden har på marken.
På prickad mark får byggnad inte uppföras dock får marken
underbyggas.

DETALJPLAN

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit
laga kraft.
För att säkerställa att eventuella markföroreningar har
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt
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införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts
avseende markföroreningar.

Regioncentrum med nationell och internationell koppling.
Planförslaget överensstämmer med dessa fem övergripande
målområden.

Utformning av allmänna platser

Det aktuella planområdet tangerar den centrumnära staden
och ligger inom ett område som pekas ut som utvecklingsområde (Utvecklingsområde Knalleland) för centrumnära
bebyggelse inom vilket förtätning och komplettering med
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni
med befintlig bebyggelse ska ske.

Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är
höjder som är satta i början och slutet av Herrljungagatan för
att reglera gatumarkens höjd.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås.
Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås: privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar
efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den
kommer att bli sann. Borås Stad — alltså kommunen — blir
en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen.

I utvecklingsområden finns en stor potential till bostads- och
stadsutveckling och detta bör prioriteras i kommunens
planarbete. För det aktuella utvecklingsområdet, Knalleland
pågår arbetet med att ta fram en strategisk plan. Tidshorisonten för utbyggnaden av utvecklingsområdena ligger inom
en 5 – 20 års period och målbilden är att områdets olika
delar ska kopplas samman och att det ska kompletteras med
en kraftfull bostadsutbyggnad samt att kopplingarna till
stadskärnan ska stärkas.

Visionen består av sju strategiska målområden:
•

Människor möts i Borås

•

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

•

Företagandet växer genom samverkan

•

Livskraftig stadskärna

•

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

•

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

•

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Planförslaget är förenligt med visionen då den möjliggör en
utveckling av mötesplatser, möjlighet till nya verksamheter
och bostäder samt ligger entralt placerat med många viktiga
målpunkter inom ett relativt kort avstånd. Planförslaget
innebär även att byggnader som idag inte används i någon
större utsträckning kan återanvändas för ett nytt och bredare
innehåll. Planförslaget lever således upp till fyra av de strategiska målområdena för Vision 2025; Människor möts i Borås,
Företagandet växer genom samverkan, Goda resvanor och attraktiva
kommunikationer och Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Översiktlig planering

Översiktsplan för Borås, antagen 12 april 2018, presenteras
fem målområden vilka ligger till grund för de strategier och
planerings principer som föreslås. De fem målområdena är:
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse, Infrastruktur
som hanterar tillväxten, God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv, Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn samt
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Miljömål
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på något av de
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt
att den endast berör mark som är ianspråkstagen.

Övriga kommunala dokument
Bostadsbyggnadsprogram

Planförslaget är i linje med gällande bostadsbyggnadsprogram.

Behovsbedömning/ Undersökning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Bedömningen samråds med
Länsstyrelsen under samrådsskedet.

11. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart
till området. I exploatörens ansvar ligger även uppförande
samt kostnad för avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan. I
exploatörens ansvar ligger även kostnader för eventuell flytt
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av befintliga fjärrvärmeledningar, vatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar till följd av uppförandet av avåkningsskyddet mot Älvsborgsbanan.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 17
•

För fastigheten Glesvingen 17 ändras kvartersmarkens
användning från industri (J) till bostäder, centrum och
kontor (BC).

•

Tomtindelning för fastigheten Glesvingen 17 upphävs i
och med att detaljplanen vinner laga kraft.

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av
allmänna platser (GATA och SKYDD) inom planområdet.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad
av fjärrvärme till de byggnader inom planområdet som ännu
ej är anslutna. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Avtal

Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan exploatören
och kommunen som bland annat reglerar uppförande och
kostnader av avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Ledningar

Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
•

Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

Fastighetskonsekvenser del av Borås Lundby 1:1
•

Användning av allmän platsmark ändras från natur
(NATUR) till skydd (SKYDD).

Ekonomi

Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatören. Det innebär bl.a. samtliga utredningar, tillstånd och
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader.
Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning
till tomtgräns av ny fjärrvärmeanslutning till Glesvingen 17.
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom fjärrvärmeanslutningen.
Borås Elnät AB får eventuellt kostnader för framdragning av
nya elledningar till tomtgräns.
Borås Elnät AB får intäkter genom eventuella nya anslutningar till elnätet.

•

Borås Elnät AB, el

•

Splitvision, fiber

12. Administrativa frågor

•

Skanova, tele

Genomförandetid

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar del av Borås Glesvingen 12 och 17
som är privatägda fastigheter, samt del av fastigheten Borås
Lundby 1:1 som ägs av Borås Stad.

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

Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN884/1959 fastställd den 22 september 1959 upphävs för fastigheten Glesvingen 12, se plankarta.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 12
•

För fastigheten Glesvingen 12 ändras kvartersmarkens
användning från industri (J) till bostäder, centrum och
kontor (BC).

Fastighetsplan 1583K-BN682/1964 fastställd den 13 juli 1964
upphävs för fastigheten Glesvingen 17, se plankarta.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
•

Tomtindelning för fastigheten Glesvingen 12 upphävs i
och med att detaljplanen vinner laga kraft.

DETALJPLAN

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
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Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Besiktning av bergslänter och stödmurar Glesvingen
17, Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)

»»

Berg- och geoteknisk utredning Glesvingen 12 & 17,
Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)

»»

Glesvingen 12 och 17, Borås, Trafikbullerutredning
(Akustik forum, 2017-06-14).

»»

Komfortutredning avseende vibrationer från järnvägstrafik, Glesvingen 17, Borås (Abesiktning AB,
2016-12-05)

»»

Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods
på väg och järnväg i Borås Stad (Wuz risk consultancy
AB, 2016-12-19)

»»

Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås (Briab Brand &
Riskingenjörerna AB, 2018-01-03)

»»

Kulturmiljöprogram för Borås Kommun (antaget av
Kommunfullmäktige 2001)

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder AB
genom Fredrik Bergqvist. Handläggare från Borås Stad har
varit Johan Ekeblom.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Fredrik Bergqvist
Plankonsult

Stadsledningskansliet - Mark- och exploatering

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

DETALJPLAN

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förutsättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.
Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning

Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg‑
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt‑
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
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Begränsat förfarande

Ordlista

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss‑
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig‑
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner) detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och
blir ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte
går igenom.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:

Detaljplanering
den 20 december 2018 15:19
Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås
Elnät AB (kund@boraselnat.se); Förskolenämnden Diarium;
Grundskolenämnden Diarium; Göran Karlsson; Individ- och
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kerstin Hermansson;
Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Linda
Wilhelmsson; Liza Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas
Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund;
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; Tom
Andersson; Tony Bergsten; sjuharad@hyresgastforeningen.se;
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Trafikverket; Borås Tidning
Inbjudan till samråd för detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och
Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad

Översänder Inbjudan till samråd för detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17
m.fl., Borås Stad
Planhandlingarna hittas på: https://www.boras.se/5.3cc917c815870110c12a150d.html

Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub
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Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2018-00692 3.1.1.2

Inbjudan till samråd för detaljplan för Alideberg,
Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan med beaktande av
nedan framförda synpunkter.
Sammanfattning
Syftet med förslaget till detaljplan är att göra det möjligt att omvandla
industrilokalerna inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 för bostads- och
centrumändamål samt att tillåta ytterligare byggnation främst söder och norr
om befintliga byggnader.
Med hänsyn till avsaknad av översiktlig trafikstruktur inom området är det
olämpligt att gaturummet mot Herrljungagatan smalnas av för att ge utrymme
åt en skyddsbarriär/avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. En alternativ
lösning med en smalare skyddsbarriär/avåkningsskydd behöver studeras för att
inte begränsa framtida möjligheter att nyttja Herrljungagatan som huvudgata
inom området
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat förslag till
detaljplan.
Ärendet i sin helhet
Fabriksbyggnaderna inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 utgör ovanligt
välbevarade representanter för en viktig tidsepok i stadens textila arv.
Syftet med förslaget till detaljplan är att göra det möjligt att omvandla
industrilokalerna inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 för bostads- och
centrumändamål samt att tillåta ytterligare byggnation främst söder och norr
om befintliga byggnader.
Bevarande av befintliga fabriksbyggnader säkerställs genom rivningsförbud,
varsamhets- och skyddsbestämmelser i förslaget till detaljplan.
Initialt avses ca 100 studentbostäder inrymmas i fastigheten Glesvingen 17 och
ett mindre antal bostäder inom Glesvingen 12.
Knallelandsområdet står inför en utveckling med flera förslag till förändringar
såsom fler bostäder, samlat eventområde flyttning av bussgatan för att nämna
några. Flera övergripande dokument såsom Utbyggnadsstrategin 2018-2035

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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som förtydligar översiktsplanen, Strategiska planen för Knalleland och nu
senast kommunfullmäktige uppdrag till Fritid- och folkhälsonämnden att utreda
hur Knalleland kan utvecklas till ett fullskaligt eventområde.
Tekniska nämnden vill betona vikten av att detaljplanering inom
Knallelandsområdet föregås av planering på översiktlig nivå med ett
helhetsperspektiv på Knallelands framtida utveckling.
Med hänsyn till avsaknad av översiktlig trafikstruktur inom området är det
olämpligt att gaturummet mot Herrljungagatan smalnas av för att ge utrymme
åt en skyddsbarriär/avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. En alternativ
lösning med en smalare skyddsbarriär/avåkningsskydd behöver studeras för att
inte begränsa framtida möjligheter att nyttja Herrljungagatan som huvudgata
inom området
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat förslag till
detaljplan.
Beslutsunderlag
1.Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad
(BN 2015-932)
Beslutet expedieras till
1. detaljplanering@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef
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Förskoleförvaltningen Tekniska förvaltningen

Datum
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2018-11-19
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet
som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda
förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett
liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I
Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor
och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små
och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre
alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.

Utredning bemannad parklek
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1 Uppdragsbeskrivning
Bakgrund till utredningen
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Syfte och frågor
Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att ta fram förslag på parklek
med bemanning.
Frågor




Vad är en parklek?
Hur kan en parklek utformas?
Vilka platser i Borås är lämpliga för en parklek?

Utredningen har genomfört av representanter för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, och Tekniska förvaltningen.
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2 Parklek
En parklek är en bemannade lekplats. Parklekar har funnits sedan början av
1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på
parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som
saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt
anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200
bemannade parklekar i Stockholm.1
På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar.
Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella
föreningar. Utöver i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna,
Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har några kommuner bemannad parklek
sommartid.
I Stockholm och Göteborg är parklekarna i regel bemannade av utbildad
personal. Parklekarna har en lokal som verksamheten utgår från, och där också
en del av verksamheten bedrivs, parklekens fokus är dock utomhusvistelse.
Parklekarna i Stockholm besöks av förskolor och fritidshem, samt av privata
besökare. Förskolorna och fritidshemmen nyttjar främst utomhusmiljöerna,
medan de privata besökarna också utnyttjar inomhusmiljöerna. Parklekarna i
Stockholm ligger organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna men har en
gemensam värdegrund:
"Parkleken verkar för en trygg, inkluderande och tillgänglig mötesplats där vi ledare, som
tydliga förebilder, värnar om allas lika värde.
Parkleken är fri, öppen och en plats där alla är välkomna.
Genom samverkan och engagemang vill vi stärka medborgarnas inflytande och självkänsla.
Kreativitet, lek, glädje och social utveckling är en grogrund i vår verksamhet som syftar till att
skapa trygghet och samhörighet i närområdet."2
Parklekarnas utbud och målgrupp varierar, vissa har målgruppen 0-12 år, andra
riktar mer tydligt in sig mot mellanstadiebarn eller äldre barn. På vissa av
parklekarna bedrivs öppen förskola, på andra bedrivs mer fritidsgårdsinriktad
verksamhet, andra har verksamheterna i kombination. Parklekarna
tillhandahåller ytor för lek, toaletter, leksaker och lekutrustning. Parklekarnas
utbud varierar beroende på lokalerna och parkernas beskaffenheter. Parklekar
har ofta ett café, de kan ha djur, bedriva odling och i vissa fall har de en
skejtramp.
På Östermalm i Stockholm var under 2017 Stadsdelens tre parklekar och
ungdomspark öppna totalt 6465 timmar och ungdomsparken var öppen 629
Wikipedia
Verksamhetsplan 2018 för Parklekar Östermalm.
Utredning bemannad parklek
1
2

Förskoleförvaltningen Tekniska förvaltningen

Datum

Sida

2018-11-19

6(13)

timmar. Totalt hade verksamheten 357 000 besök.3 Vilket innebär att enheterna
i snitt hade 89 000 besökare under 2017.
Göteborgs Stad har totalt fem parklekar/bemannade lekplatser, dessa ligger
organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna.

3 Verksamhetsberättelse 2017 Parklek Östermalm
Utredning bemannad parklek
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3 Utformningen av parklek
Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Organisatorisk hemvist
Förskolenämnden ansvarar enligt nämnden reglemente för uppgifter avseende
kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen
enligt skollagen och andra skolförfattningar.
Förskoleförvaltningens bedömning är att Förskolenämndens verksamhet endast
ska rikta sig mot barn i förskoleålder och att en parklek är inriktad mot barn
och ungdomar från förskoleålder upp till mellanstadieålder.
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden
till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete och
att främja fritidsverksamheten i kommunen. Fritids-och folkhälsoförvaltningen
svarar lämpligen för driften av parkleken, själv eller genom idéburet offentligt
partnerskap (IOP).
Tekniska nämnden har i uppgift att handlägga alla frågor rörande parker i den
mån det inte ankommer på annan. Vidare åligger det Tekniska nämnden att
handlägga alla frågor rörande projektering, byggnation samt skötsel/drift av
Borås Stads lekplatser. Skötseln av en parklek ansvarar lämpligen Tekniska
nämnden för.
Verksamhetsidé för Parklek
Verksamhetsidén är att parkleken är en mötesplats för barn, ungdomar och
föräldrar där det finns möjlighet att leka på lekplatsen men där också
pedagogiska aktiviteter sker i grupp i samarbete med barn och ungdomars
medföljande vuxna. Parkleken sker primärt genom utomhusaktiviteter i form av
fritidsaktiviteter och utlånande av lekmaterial, men verksamheten i likhet med
parklekarna i Göteborg och Stockholm behöver ha en fysisk lokal att utgå från.
Om det är möjligt utifrån förskolans planering, parklekens placering och under
förutsättning att erforderliga tillstånd ordnas kan Förskoleförvaltningens öppna
förskola Tittut! regelbundet besöka parkleken.
Verksamheten bör vara öppen på vardagar för att möta föräldralediga med
barn, men också på helger för att möta föräldrar med barn i förskole- och
skolålder. Den nämnd som får eventuellt uppdrag att införa parklek bör besluta
om öppettider. Som exempel har Parkleken Plikta i Göteborg öppet i stort sett
dagligen klockan 10-17.
3.3.1

Målgrupp

Verksamheten är barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och anhöriga.
Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i verksamheten.
Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap.
Utredning bemannad parklek
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Tillgänglighet och besöksantal

Antal besökare är svåruppskattat utan beror på var i staden som en Parklek
ordnas. Ett centralt läge genererar rimligtvis mer besökare från hela kommunen
till parkleken, men ur ett kompensatoriskt perspektiv kan parklek i ett
socioekonomiskt svagare område vara att föredra.
3.3.3

Lokal och utemiljö

Eventuell parkleken föreslås utgår från en befintlig eller kommande lekplats.
Utöver förråd, cyklar lekmaterial, bänkar, bord och grillar, behöver parkleken
ha en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver
vara ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare
kök, toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen
med kontor, pentry, toalett och dusch.
3.3.4

Bemanning

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken
bemanning verksamheten behöver.
Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare) och kan därför i nuläget
inte avsätta personella resurser till verksamheten.
Budget och drift
Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos
utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan
eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.
I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i
kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan
bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.

4 Placering av en parklek
Stadsparken
På Borås Stads hemsida beskrivs parken på följande sätt:
”Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där besökaren
får följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande
buskar sätter sin prägel på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför
parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under
våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.
Parken har stor betydelse som stadsbyggnadselement med sina 33 700 kvm och är en av de
byggstenar som skapar vår stad tillsammans med hus, vägar och vatten. Den förskönar
staden med sin kraftiga grönska och vackra planteringar. Den hjälper människor att
orientera sig och fungerar som ett landmärke.”
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1400 m2

I jämförelse med de ytor som Stockholm och Göteborg nyttjar till parklek är
arealen i stadsparken mycket små. De gräsytor i parken som klarar en sådan
aktivitet uppmäts till 1400 m2, de ligger i anslutning till Orangeriet. Under
sommaren upplåts gräsytan till föreningar och evenemang flera gånger i veckan.
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns plats för
flertalet av de saker som enligt den motion som utredningsuppdraget bygger på,
bör finnas i en parklek såsom, grill, utegym, boulebana och pingisbord. Då ytan
gränsar mot Viskan bedömer Förskoleförvaltningen att ytan är olämplig för
parklek. Trots Stadsparkens relativt stora yta är de ytor som Tekniska
förvaltningen bedömer vara lämpade för parklek små. På vintern finns en
isbana som besökarna kan åka på som skulle kunna vara en del av parkleken.
Fritidsbanken lånar ut skridskor. På sommarhalvåret är ytan reserverad till
andra aktiviteter bland annat dans och musik.
4.1.1

Lekplatsen

Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås
fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en
form av utflyktspark där det finns fler och andra lekredskap än de som finns
hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte
minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder, men
även äldre barn leker på lekplatsen. Lekplatsen är en statisk yta som inte
uppmuntrar till fri eller kreativ lek. Detta leder i förlängningen till att barn går
miste om många pedagogiska moment som är centrala i parklek.
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Orangeriet

Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen
en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen i lokalen parallellt bedrevs
restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs.
Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för
Orangeriet. Med undantag för en mindre yta som disponeras av Fritidsbanken
är hela Orangeriet uthyrt till operatören och går därför inte under en
överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör
bedömningen att det inte går att få fram lokaler för Parklek i Stadsparken.
4.1.3

Den öppna förskolan Tittut!

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare meddelat Förskoleförvaltningen att
man vill minska fordonskörande i parken, därav hänvisas den mobila öppna
förskolan till andra mer lämpliga parker där angöring inte utgör en trafikfara för
de som vistas i parken och på lekplatsen.
4.1.4

Sammantagen bedömning

Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek, detta då ytorna
som kan anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är
uthyrt och kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms
som svårt att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan
medges inte fler byggnader i parken. Vidare får den mobila öppna förskolan
Tittut! inte köra in i parken.
Annelundsparken
Mindre än 1 km från Stadsparken ligger Annelundsparken. Annelundsparken är
knappt tre gånger så stor som Stadsparken och mer än halva arealen är
naturpark. På försommaren blommar azaleor och rhododendron och på en av
terrasserna finns pionrabatter med ett 80-tal sorter. I parken finns fruktträd,
bärbuskar, boulebana och grillplats. Parken ligger ett par hundra meter från
busshållplats och har en besöksparkering utanför Annelundsvillan.
4.2.1

Lekplatsen

Lekfortet som ligger i Annelundsparken är stadens största lekplats. Lekplatsen
har många olika lekredskap anpassade för olika åldrar och flera lekredskap är
handikappanpassade. I anslutning till lekplatsen finns det grillmöjligheter och
toaletter. Lekplatsen skulle med små medel kunna integreras i en parklek. Flera
ytor finns kring lekplatsen för att bedriva parkleksaktiviteter på.
4.2.2

Lokal

I dagsläget saknas lokal för personalutrymmen eller lokal för förvaring av
lekredskap. Gällande detaljplan medger ej uppförande av verksamhetslokal. Om
verksamheten kan använda någon av de till parken angränsande kommunala
fastigheterna får utredas särskilt.
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Den öppna förskolan Tittut!

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att den mobila förskolan Tittut! får
köra in och bedriva verksamhet från parkeringen utanför Annelundsvillan.
Dock ej i direkt anslutning till lekfortet.
4.2.4

Sammantagen bedömning

Bedömningen är att Annelundsparken skulle kunna vara lämplig att anpassa för
parklek, ytorna runt lekplatsen bedöms som lämpliga. Det som saknas idag för
att kunna starta upp en parklek är lokal för att förvara lekredskap i och
personal/verksamhetslokaler. Gällande detaljplan medger ej uppförande av
verksamhetslokal. Om verksamheten kan använda någon av de till parken
angränsande kommunala fastigheterna får utredas särskilt.
Bodavallen
Fritids- och folkhälsonämnden har som ambition att utveckla Bodavallens
idrottsområde till ett aktivitetsområde med allehanda fritidsaktiviteter. I
dagsläget byggs en kombinerad isbana och konstgräsplan och det kommer att
byggas en multiaktivitetsyta för barn och unga. I dagsläget är det fem föreningar
som är aktiva på Bodavallen. På sikt hoppas Fritids- och folkhälsoförvaltningen
att ännu fler föreningar vill vara aktiva i området.
Utöver uppstyrda föreningsaktiviteter kommer det också finnas möjligheter till
spontanidrott och rörelse för olika åldrar på Bodavallen. Fritidsbanken planeras
läggas i anslutning till området så möjligheten att låna utrusning för olika
aktiviteter kommer att finnas i framtiden. Inom 5 år avser Fritids- och
folkhälsonämnden bygga en lekplats, utegym och hinderbana i området.
Ambitionen är också att det ska anläggas ett allaktivitetshus. Tekniska
förvaltningen arbetar för att närliggande Bodakullen ska bli mer tillgänglig och
öppnare, området kan nyttjas i en eventuell parklek.
Eventuellt kan samverkan ske med Öppna förskolan Boda.
4.3.1

Sammantagen bedömning

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att
anlägga en parklek på Bodavallen. Då området fortfarande är i omdaning finns
det fortfarande möjlighet att anpassa delar av området för parklek.
Utomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas på idrottsytorna och på kommande
lekplats. Inomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas i kommande
allaktivitetshus. Eventuellt skulle delar av verksamheten i form av utlåning av
lekredskap kunna ske i samarbete med Fritidsbanken.
Kronängsparken
Avseende del av Norrby pågår ett detaljplanearbete4. Detaljplanens syfte är bl.a.
att möjliggöra utvecklingen av Kronängsparken till en stor och sammanhållen
park för boende på Norrby. Kronängsparken skulle kunna vara ett alternativ för
parklek när parken är iordningställd. Norrbyhuset blir i så fall en naturlig
utgångspunkt i parkleken.
4 Norrby Garvaren 15 med flera
Utredning bemannad parklek
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Sammantagen bedömning

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att
anlägga en parklek i Kronängsparken. Innan eventuellt beslut om parklek i
Kronängsparken, behöver beslut fattas om Kronängsparkens kommande
utveckling.

Anton Spets
Stadsträdgårdsmästare
Olof Fredholm
Enhetschef administration
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Tekniska nämnden
Ärende 13. Bemannad Parklek året runt på Stadsparkens lekplats

Protokollsantekning
Vid voteringen av Alliansens alternativa Förslag i ärendet så röstade Vi Sverigedemokraterna fel. Vi
skulle röstat Ja men det blev nej. Vi är negativa till Alliansens alternativa förslag då det begär något
som redan är genomfört av nämndens tjänstemän.

För Sverigedemokraterna
Olle Engström
Björn Qvarnström
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Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00044 3.3.5.25

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättad utredning och översänder denna till
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet
som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda
förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett
liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I
Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor
och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små
och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre
alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.
Samma ärende var uppe i Tekniska nämndens och Förskolenämndens
decembermöten 2018 där besluten fick olika inriktningar och innebörd. På
grund av missförstånd i voteringen i ärendet (se bilagd protokollsanteckning)
väljer Ordförande i Tekniska nämnden att lyfta ärendet på nytt.
Beslutsunderlag
1. Utredning Bemannad parklek 2018-11-19
2. Protokollsanteckning Sverigedemokraterna i Borås 2018-12-18
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00002

Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432
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Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Underrättelse efter antagande av detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4,
Vinkelvägen, Borås Stad.
Dnr 2018-00675
2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19 § 209 Förslag från
Kommunfullmäktiges Valberedning gällande förtroendeuppdrag
mandatperioden 2019-2022
Dnr 2019-00015
3. Inträdesordningen Fullmäktigeskrivelse Förslag från
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag
mandatperioden 2019-2022
Dnr 2019-00018
4. Laga krafthandlingar för detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90,
Borås Stad.
Dnr 2018-00218
5. Underrättelse inför antagande av Ändring genom tillägg av Detaljplaner
för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för
Kvarbo 2:1, Borås Stad
Dnr 2019-00022
6. Lagakrafthandlingar för Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl.,
Vinkelvägen, Borås Stad
Dnr 2019-00032

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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7. Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17 § 558 Intern kontrollplan 2019
Dnr 2019-00039
8. Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17 § 566 Anslagsframställan för
inköp och uppsättning av smarta papperskorgar i park- och gatumark
Dnr 2019-00040
9. Vikariatsförordnande för Kent Claesson 2019-01-14—2019-01-23

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-01-31

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00003 1.1.3.1

Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432

Redovisning av delegationer
Tekniska nämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna
Delegationsbeslut
Upphandling
Förhandlingsupphandlat:
Objekt
Entreprenör
GC-bana
Servicekontoret
Brämhultsvägen,
ombyggnad av GC-bana
mellan 4:e och 7:e
Villagatan
Färdtjänst december 2018
Överklaganden färdtjänst och
riksfärdtjänst
Beviljad färdtjänst
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst

Summa
5 374 000 kronor
(exkl. moms)

0 st

48 st
19 st enstaka resor och generella
beslut.
Beslut om återkallande av tillstånd till 0 st
riksfärdtjänst
Totalt antal beviljade tillstånd
67 st
(färdtjänst och riksfärdtjänst)

Markupplåtelser
Delegation nr 307 – 315 2018
Delegation nr 1 – 16 2019
Trafikärenden
Lokala trafikföreskrifter

Nr 38-40/2018, 1-2/2019

Tillf Parkeringstillstånd

Nr 538-546/2018, 1-18/2019

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Tillf lokala trafikföreskrifter

Nr 69-78/2018

Handikapptillstånd
Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag

Nr 192-216/2018, 1-4/2019
(varav 8 st avslag, 21 st nya/förlängning )
Nr 46/2018

Dispenser

Nr 23-25/2018

Boendeparkering, Villastaden

Nr 11/2018 (18 st)

Boendeparkering, Lugnet

Nr 11/2018 (15 st)

Boendeparkering, Östermalm

Nr 10/2018 (4 st)

Boendeparkering, Salängen

Nr 9/2018 ( 3 st)

Ny eller ändrad utfart

Nr 7/2018 (1 st)

SUMMA:

80 st

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

