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Budgetuppföljning per oktober 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per oktober.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är +16,8 mkr vilket är en marginell försämring från 

september. Inom personalkostnaderna finns fortsatt en vakanssituation inom 

elevhälsan samt lokalvård som genererar ett överskott. I prognos och utfall 

återfinns även ett statsbidrag från 2018 på 7,2 mkr som påverkar positivt 2019. 

Prognosen för helåret är ett överskott på 14 mkr. Nämndens buffert förväntas 

påverka prognosen positivt om inga ytterligare beslut tas för att använda denna 

under 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Budgetuppföljning per oktober 2019.                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Månadsrapport 2019-10 

Grundskolenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Grundskolenämnden, Månadsrapport 2019-10 2(7) 

Innehållsförteckning 

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - slutsatser och särskilt 

viktiga punkter .................................................................................. 3 

2 Förvaltningsövergripande ................................................................ 4 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

 

Det ekonomiska läget efter oktober har marginellt försämrats från föregående månad. Överskottet för 
2019 beräknas till 14 mkr och kommer dels av vakanssituation men även av ett statsbidrag från 2018 
som inte behöver betalas tillbaka. Buffert på 9,9 mkr finns även kvar och kommer att påverka 2019 
positivt om inget beslut tas ytterligare för att använda denna. 

Arbete med Budget 2020 är i ett mellanskede. Kommunstyrelsen har i juni beslutat ramar för 2020 och 
där fanns ingen kompensation för ökade lokalkostnader. 

Ekonomistyrning samt kommunalråden har informerats vid PLUPP-mötet i mars om den förväntade 
hyresutvecklingen. Bakgrunden är de ekonomiska effekter som förväntas uppstå till följd av renovering 
av nedslitna skolor och den utbyggnad av skolor som den demografiska utvecklingen förväntas 
innebära under den kommande femårsperioden. Hyreskostnaden beräknas öka med 10 mkr till 2020 
vilket är svårt att täcka med en 75%-ig uppräkning av kommunbidraget. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 1 202 510 1 202 510 0 1 463 325 1 463 325 0 

Statsbidrag 125 493 113 419 12 074 136 349 143 549 7 200 

Ersättning 
Migrationsverk 

10 015 6 697 3 318 7 595 11 715 4 120 

Externt sålda 
platser 

7 307 7 396 -89 8 875 8 875 0 

Avgifter o övr int 124 019 120 810 3 209 145 665 145 665 0 

Summa 
intäkter 

1 469 344 1 450 832 18 512 1 761 809 1 773 129 11 320 

       

Kostnader       

Personal -977 226 -994 584 17 358 -1 197 377 -1 190 157 7 220 

Lokaler -125 607 -125 869 262 -151 514 -151 514 0 

Material -65 683 -57 924 -7 759 -72 121 -72 121 0 

Köpta platser -146 018 -146 722 704 -176 418 -176 418 0 

Skolskjuts -44 066 -39 674 -4 392 -49 160 -53 700 -4 540 

Övr tjänster -93 258 -85 484 -7 774 -114 529 -114 529 0 

Kapitalkostnad -728 -575 -153 -690 -690 0 

Summa 
kostnader 

-1 452 586 -1 450 832 -1 754 -1 761 809 -1 759 129 2 680 

       

Resultat 16 758 0 16 758 0 14 000 14 000 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

33 031 16 273 16 758 16 273 30 273 14 000 
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2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Resultatet t.o.m oktober visar på ett överskott motsvarande 16,7 mkr. 

Prognosen för helåret är ett överskott på 14 mkr. 

Resultatet består av både av ekonomiskt positiva stora avvikelser men även negativa avvikelser. 

  

Personalöverskottet är t.o.m september 17,3 mkr och kommer av; 

Elevhälsan 5,8 mkr 

Kost och Lokal 5,2 mkr (Anpassning till varannan-dag-städ samt förberedelse förskolan besparing) 

Administration 1,8 mkr 

Skolor 6,3 mkr (2,5 mkr avser särskolan pga. svårighet att anställa med rätt behörighet) 

CFL -1,9 mkr (Vägs upp av ökade intäkter för gymnasiet studiehandledning och modersmål) 

Flertalet skolor följer plan och har en personalkostnad under budget då elevantalet har minskat under 
året dvs. skolan får ersättning utifrån antal elever och dessa är mindre än budgeterat. 

Resterande överskott inom personalkostnad på 3,8 mkr kan se ut som en stor summa. Men skolorna 
omsätter 850 mkr i personalkostnad. Detta överskott motsvarar då mindre än 0,5% eller 
cirka 100 000 kr per skola och skall anses som ett tecken på ekonomisk kontroll och medvetenhet hos 
våra rektorer. 

  

Under 2018 betalades extra statsbidrag ut inom likvärdighetsbidraget (7,2 mkr). Bidraget användes 
under 2018 men osäkerhet fanns om redovisningen skulle godkännas eller om ett återkrav skulle 
komma. 

Bidraget balanserades över till 2019 i avvaktan på beslut om återkrav. Så blir inte fallet utan redovisning 
har godkänts och bidraget påverkar 2019 positivt med 7,2 mkr. 

Skolskjutskostnad är justerad med hjälp av buffert från den faktura som avsåg 2018 samt 
evakueringskostnad Sjömarken. Men det finns kvar en avvikelse mot budget på -4,4 mkr som är 
orsakad av en fortsatt volymökning inom skolskjuts. 
Prognos för helåret är satt till 53,7 mkr dvs. 4,5 mkr utöver den under 2019 förändrade budgeten. 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 459 550 

Central lönesatsning, KS Beslut 2 100 

Kompensation ökade IT-kostnader 1 675 

  

  

  

TOTALT 1 463 325 
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2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet -1 943 -1 894 -49 -2 300 -1 960 

Administration -18 902 -19 196 294 -23 401 -23 480 

Förskoleklass -46 181 -50 122 3 941 -60 830 -53 760 

Särskola -35 514 -36 429 915 -43 701 -40 371 

Grundskola -838 240 -842 549 4 309 -1 016 720 -994 571 

Fritidshem -84 019 -92 951 8 932 -112 557 -100 984 

Skolskjutsar (inkl admin) -45 762 -41 641 -4 121 -51 520 -50 778 

Kost och lokalvård -114 896 -117 684 2 788 -142 384 -134 354 

Korttidstillsyn LSS -295 -45 -250 0 -169 

Buffert 0 0 0 -9 912 0 

Totalt -1 185 752 -1 202 511 16 759 -1 463 325 -1 400 427 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets Buffert 14612 0 14612 

Skolskjutsfaktura  1200 13412 

Evakuering Skolskjuts  3500 9912 

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 14612 4700 9912 
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3 Månadsmått 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2019 Utfall Sep 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i grundskola  12 072 12 055 11 832 12 097 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 640 1 639 1 610 1 612 

Summa köpta platser  1 695 1 691 52  

MV elever, ej PUT (Asyl- och/eller 
tillståndssökande) 

   94  

Antal elever i åk 1-9 i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 10 526 10 515 10 369  

Sålda platser    66  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2019 Utfall Sep 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 401 1 403 1 415 1 433 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  77 78 74 74 

Summa köpta platser  81 83 76  

MV elever, ej PUT (Asyl- och/eller 
tillståndssökande) 

   12  

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 342 1 344 1 365  

Sålda platser    12  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2019 Utfall Sep 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i särskola  107 108 101 106 

varav köpta platser    1  

Antal elever i kommunens särskolor  106 104 106  

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2019 Utfall Sep 2019 Utfall 2018 Budget 2019 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 923 4 740 4 960 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  292 287 294 295 

Summa köpta platser  24  308  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor  4 633  4 743 4 900 

Sålda platser    29  
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Genomlysning av skolskjuts kopplat till ordinarie 

moment i undervisning 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna skrivelse ang genomlysning av skolskjuts.         

Ärendet i sin helhet 

Fråga har ställts från Grundskolenämnden om en utredning rörande skolskjuts 

till obligatoriska moment som inte kan utföras på den egna skolan.  

I dagsläget transporteras vissa elever för att kunna utföra obligatoriska moment. 

Dessa moment kan t.ex. vara hem- och konsumentkunskap, slöjd och simning.  

Efter att obligatoriskt språkval infördes i åk 6 transporteras även vissa elever till 

närliggande högstadieskola för språkundervisning. 

En princip finns inom Grundskoleförvaltningen att all skolskjuts för 

schemalagd undervisning konteras centralt på förvaltningen och 

transportkostnad kopplad till icke schemalagd undervisning står respektive 

skola för inom egen ram.               

Beslutsunderlag 

1. GRN beslut. Uppdrag till förvaltningschefen om genomlysning av skolskjuts 

kopplat till ordinarie moment i undervisningen. 

                             

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Grundskolenämnden 

 

Peter Skoglund 
peter.sk.skoglund@boras.se 
 

RAPPORT 
Sida 

 

Datum 

2019-11-07 
Referens 

  

Grundskolenämnden 
 

 

 

  

Genomlysning skolskjuts 

till obligatoriska moment 

i undervisningen 

Rapport 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-11-07 
Referens 

      
Sida 

2(6) 

 

Genomlysning skolskjuts till obligatoriska moment i undervisningen 
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Genomlysning skolskjuts till obligatoriska moment i undervisningen 

1 Inledning 

Fråga har ställts från grundskolenämnden om en utredning rörande skolskjuts 

till obligatoriska moment som inte kan utföras på den egna skolan.  

I dagsläget transporteras vissa elever för att kunna utföra obligatoriska moment. 

Dessa moment kan te x vara hem- och konsumentkunskap, slöjd och simning.  

Efter att obligatoriskt språkval infördes i åk 6 transporteras även vissa elever till 

närliggande högstadieskola för språkundervisning.  

2 Definition 

Obligatoriska moment i undervisningen är kopplat till de aktiviteter som utförs 

för att uppfylla läroplanen.  

3 Uppdrag/Undersökning  

 Obligatoriska moment 

Vissa moment i undervisningen kräver en speciell sorts sal/klassrum alternativt 

finns inte underlag för att bedriva en klass på aktuell skola. 

Dessa extra utrustade salar finns inom Hem- och konsumentkunskap där den 

praktiska delen utför i en s k hemkunskapssal.  

Dessa specialsalar finns även inom slöjd (metall, textil och trä). 

Idrottshall är även en sal som får räknas som special-sal. Samtliga skolor har i 

dagsläget tillgång till en idrottshall/idrottssal (egen eller inhyrd). Vid vissa skolor 

är hallen/sal för liten för att uppfylla skolans styrdokument. Och vissa skolor 

som saknar egen hall men hyr då in sig i en närliggande hall te x 

Rångedalaskolan och Borgstenaskolan. 

Det finns dock under delar av året behov av viss transport då timplanen ökat 

inom idrott och hälsa vilket gör att utnyttjandet av vissa befintliga hallar i 

anslutning till skola närmar sig 100% 

Bibliotek är även ett obligatoriskt moment inom skolan och där har de skolor 

som har ett mindre bibliotek alternativt inte tillgång till ett bibliotek en 

biblioteksbuss som kommer ut till skolan. 
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Genomlysning skolskjuts till obligatoriska moment i undervisningen 

 Obligatoriskt moment – Simundervisning  

I Borås med omnejd finns 7 simhallar där simundervisningen kan tillgodogöras. 

(Borås simarena, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, 

Dalsjöbadet, Viskafors simhall, Asklanda simhall). 

Transport sker till dessa simhallar/badhus för att utföra den obligatoriska delen 

inom idrott och hälsa som rör simundervisning. 

Dessa moment finns med som centralt innehåll i kursplanen redan från 

lågstadiet och kunskapskravet uppnås i åk 6. Utöver detta är simning inte ett 

obligatoriskt moment. 

På vissa skolor sker bad i förskoleklass s k vattenvaneträning. Detta är då inte ett 

obligatoriskt moment och kostnaden konteras på skolan.  

 Uppföljning av kostnad för transport 

 

Inom Grundskoleförvaltningen finns ett separat ansvarsnummer för skolskjuts 

(241200). Detta ansvar återfinns i ansvars-noden (241***) för köpta och sålda 

tjänster. Tillsammans med skolskjuts återfinns även i denna nod köpta och sålda 

platser (ansvar 241100). Detta gör att kostnader för skolskjuts belastas centralt 

på förvaltningen.  

En princip finns att all skolskjuts för schemalagd undervisning konteras 

på skolskjutsansvar 241200 och transportkostnad kopplad till icke 

schemalagd undervisning står respektive skola för inom egen ram. 

För att särskilja olika kostnader används konto. 2 st konton finns där det 

förekommer kostnader för transport av elever. Dessa är 6710 Transport samt 

6716 Skolskjuts. 6710 innehåller även kostnader för transport av material till 

skolan te x fraktkostnad för inköp hos staples samt flyttkostnader från bl a 

Kvalitetsflytt och flyttbilen. 

 

 Statsbidrag Skapande skola 

 

Grundskoleförvaltningen erhåller årligen ett statsbidrag för skapande skola. 

Detta statsbidrag skall gå till kulturella och konstnärliga uttryck i undervisningen. 

I vissa fall medför detta ett besök på kulturell verksamhet såsom teater, museum 

eller dansstudio etc. Denna transport-kostnad konteras på skolan men 

finansieras till skolan av statsbidrag. Ansökan görs till respektive skola 
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Genomlysning skolskjuts till obligatoriska moment i undervisningen 

4 Analys  

 Central skolskjutskostnad 

Inför varje termin lämnar respektive skola in scheman för samtliga klasser till 

tekniska förvaltningen (skolskjutsenheten). Dessa scheman tillsammans med 

ansökan om skolskjuts från vårdnadshavare redovisar behov av skolskjuts till 

och från skolan samt resor under dagen till obligatoriska moment. 

Skolskjutsenheten använder detta underlag för att skriva avtal med respektive 

leverantör av trafik. Denna del kallas upphandlad skolskjuts.  

Utöver denna upphandlade skolskjuts finns den kostnad som beställs extra till 

obligatoriska moment där inte schema fanns tillgängligt för skolskjutsenheten 

vid avtalets tecknade.  

Den centrala kostnaden följs månadsvis under året utifrån en förutbestämd 

skolskjutskategori; 

 Västtrafik Busskort 

 Bussbolag (Buss i väst, Netbuss, Ellös, Bergkvara, Vårgårda) 

 Evakueringar 

 Taxi till kommunikationsklass 

 Taxi till specialskola 

 Taxi övrig verksamhet 

Detta ger att förvaltningen inte kan särskilja syfte med transport dvs slöjd eller 

idrott. Respektive bussbolag har däremot en indelning där de ansvarar för ett 

antal olika skolors transport. Denna indelning är geografiskt indelad.    

Central konterad skolskjuts är en stor kostnadspost inom 

grundskoleförvaltningen. Personalkostnad är störst därefter följer köpta 

skolplatser och lokalkostnad. Skolskjutskostnad har ett prognosticerat utfall 

under 2019 på 53 mkr. 

 

 Kostnad för respektive skola 

Kostnaden för transport och skolskjuts där kostnaden har konterats på skolan 

varierar mellan 0 kr och 80 000 kr. Några få skolor har under 2019 (Januari-

Oktober) haft en högre kostnad utöver 80 000 kr men då är denna kostnad 

förknippad med köp av tjänster för flytt. Te x har Gånghesterskolan flyttat 

tillbaka från Tullen till Gånghester under året. Det finns även kostnader för 

interna flyttar inom en skola där externt företag har anlitats för att flytta material 

och utrustning (te x elevskåp) inom skolan 

De kostnader som är förknippade med transport av elever till icke obligatoriska 

moment är resor till te x Torpa stenhus, Borås Djurpark, Ryavallen etc.  

Det finns även kostnader för aktiviteter inom statsbidrag skapande skola som 

har konterats på respektive skola. 
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Genomlysning skolskjuts till obligatoriska moment i undervisningen 

 Slutsatser 

  

Kostnad för transport av elever är en mindre kostnadspost inom en skola. Men 

transporter påverkar kostnadsmässigt skolan indirekt då förvaltningen årligen 

behöver avsätta en allt större mängd pengar för att finansiera transportkostnad.  

Kostnadsökningen är till en liten del förknippad med skolor som inte har alla 

specialsalar men även en större skola som inte ligger i anslutning till en 

högstadieskola behöver arrangera en transport till högstadieskola för te x 

språkval. 
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Initiativärende: Frågor om elevers olovliga frånvaro   

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna svaret.                

Sammanfattning 

Vid Grundskolenämndens sammanträde 2019-10-22 inlämnade Moderaterna 

och Kristdemokraterna initiativärendet om elevers olovliga frånvaro med 

följande frågor: 

1. Vilken information ger förvaltningen till vårdnadshavare om den 

skolplikt som gäller för grundskolans elever? 

2. Har möjligheten att använda vitesföreläggande använts för elever 

som inte uppfyller skolplikten? 

3. Under hur lång tid har verksamheten uppmärksammat denna typ 

av frånvaro?  

4. Vad är orsaken till att ingen förvaltningsövergripande? 

Ett förslag till svar har tagits fram och presenterats till nämnden.                

Ärendet i sin helhet 

Vid Grundskolenämndens sammanträde 2019-10-22 inlämnade Moderaterna 

och Kristdemokraterna initiativärendet om elevers olovliga frånvaro med 

följande frågor: 

1. Vilken information ger förvaltningen till vårdnadshavare om den 

skolplikt som gäller för grundskolans elever? 

2. Har möjligheten att använda vitesföreläggande använts för elever 

som inte uppfyller skolplikten? 

3. Under hur lång tid har verksamheten uppmärksammat denna typ 

av frånvaro?  

4. Vad är orsaken till att ingen förvaltningsövergripande statistik 

förs för denna typ av frånvaro? 

Svar: 

1. Vilken information ger förvaltningen till vårdnadshavare om den 

skolplikt som gäller för grundskolans elever?  
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När eleven börjar på en skolenhet får eleven och vårdnadshavare 

information om att det är obligatoriskt att gå i skolan vilket 

innebär att eleven ska närvara på alla lektioner om eleven inte har 

giltiga skäl (sjukdom) att vara frånvarande. Information lämnas 

även kring vad som gäller för vistelse inom och utom 

skolområdet, att vårdnadshavare ska anmäla frånvaro (sjukdom) 

enligt särskild rutin och hur man söker ledighet. Ansökan om 

ledighet hanteras enligt Skollagen 7 kapitlet 18 §. Förvaltningen 

har tagit fram en rutin för utlandsvistelse som stöd till rektorerna 

när skolplikten upphör, bilaga 1.  

2. Har möjligheten att använda vitesföreläggande använts för elever 

som inte uppfyller skolplikten?  

Nej, det har inte prövats sedan Grundskolenämnden 

organiserades 2017. En rutin för föreläggande och vite med en 

tydlig ärendegång upprättades 2019-03-06. Enligt rutinen får 

rektor och verksamhetschef stöd av handläggare på förvaltningen 

genom processen. Om vårdnadshavarna inte har gjort sitt för att 

en skolpliktig elev ska fullgöra sin skolgång skriver handläggaren 

fram ett ärende till Grundskolenämnden med ett förslag till 

beslut, som har godkänts av chef för Kvalitet och utveckling samt 

berörd verksamhetschef. Verksamhetschefen föredrar ärendet på 

nämndmötet. Grundskolenämnden beslutar om ett föreläggande 

och vite ska åläggas vårdnadshavare eller ej. Om vårdnadshavare 

trots viteshotet inte ser till att eleven kommer till skolan ansöker 

kommunen hos förvaltningsrätten om att vitet ska dömas ut. 

Bilaga 2.  

 

3. Under hur lång tid har verksamheten uppmärksammat denna typ 

av frånvaro?  

På skolorna har denna typ av frånvaro uppmärksammats under 

flera år. Huvudmannen följer regelbundet upp den totala 

frånvaron på alla kommunala grundskolor och delger 

informationen till verksamhetscheferna i respektive område.    

 

4. Vad är orsaken till att ingen förvaltningsövergripande statistik 

förs för denna typ av frånvaro? 

Skolorna arbetar med frågan på ett bra sätt såväl lokalt utifrån 

sina särskilda förutsättningar som tillsammans med berörda 

aktörer; socialtjänst och polis. Verksamhetschef och rektor möts 

varje månad i uppföljningssamtal för att bland annat samtala om 

hur det går för eleverna. Vid dessa samtal rapporterar rektor om 

elever saknas och verksamhetschefen följer upp vilka åtgärder 

som ska vidtas. Förvaltningen har även en gemensam 
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frånvarorutin för att säkerställa att elevers frånvaro, såväl giltig 

som ogiltig, uppmärksammas och vid behov utreds. Enligt 

Skollagen ska skolan meddela huvudmannen och starta en 

frånvaroutredning om frånvaron är upprepad och/eller långvarig. 

Förvaltningen har statistik som visar elevens totala frånvaro samt 

hur mycket av denna som är ogiltiga. Elevers integritet och 

sekretess omöjliggör att orsaker till frånvaro registreras i 

förvaltningens digitala frånvarosystem, det får en 

frånvaroutredning istället visa.   

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Frågor om elevers olovliga frånvaro. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Instruktion till rektor gällande elev som varaktigt vistas utomlands 

 

Skolverket skrev 2012 en juridisk vägledning gällande utlandsvistelse och skolplikt. Här under citeras 
denna vägledning med åtföljande kommentarer, instruktion och interna rutiner från 
Grundskoleförvaltningen. 
 

Skolplikt och rätt till utbildning 
 

”Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett 
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka 
utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om att barnet ska få 
fullgöra skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om eleven fortfarande 
betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.” 

 
 

 
Ledighet 
 

”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med ”kortare ledighet” avses upp 
till och med tio dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet 
”synnerliga skäl” innebär att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Rektor beslutar om 
ledighet. Om ledigheten avser länge tid än tio dagar får rektor inte överlåta beslutet åt någon annan. 
Ett beslut om ledighet ska enligt förarbetena grundas på en samlad bedömning av elevens situation. 
Bland de omständigheter som normalt bör beaktas finns frånvarons längd, elevens studiesituation, 
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är 
för eleven och om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. 
Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är, enligt förarbetena, till exempel vid vissa resor, 
familjehögtider eller religiösa högtider.” 

 
 
Stor restriktivitet skall råda när det gäller att bevilja ledigt för semesterresor och rekreation. Resor i 
samband med dödsfall, vak, begravning och bouppteckning bör betraktas som mer angelägna. Samma sak 
gäller ledighet för vissa religiösa högtider. Enligt Borås Stads riktlinjer för ledighet i samband med religiösa 
högtider skall restriktivitet även råda för angelägna ledigheter i samband med att eleven gör nationella 
prov. 
 
Ledighet vid utlandsvistelse i högst tre månader på grund av vårdnadshavares arbete utomlands bör 
beviljas under förutsättning att eleven bedöms klara sin skolgång, och då skall skolan skicka med 
arbetsuppgifter åt eleven. Vid längre utlandsvistelse anses denna vara varaktig och elevens skolplikt 
upphör. Se vidare under rubriken ”Längre utlandsvistelse
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Att fullgöra skolplikten på annat sätt 
 

”I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt. För att detta ska beviljas så krävs 
att den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i till 
exempel grundskolan, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga 
skäl. Enligt förarbetena kan synnerliga skäl till exempel vara om eleven under längre tid önskar vara 
från skolan på grund av exempelvis resor eller filminspelning. Det krävs dock att det finns mycket 
starka skäl i det enskilda fallet. Bestämmelsen har skärpts i den nya skollagen vilket ska ses som att 
lagstiftaren anser att den ska tillämpas med stor restriktivitet. Beslut om att få fullgöra skolplikten på 
annat sätt fattas av hemkommunen och får bara avse ett år i taget. Om hemkommunen beslutar att en 
elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär det att kommunens ansvar att finansiera barnet 
utbildningen upphör. Hemkommunen har tillsynsansvaret för verksamheten.” 

 
 
Beslut om skolpliktens uppfyllande på annat sätt än som anges i skollagen enligt SL 24 kap 25§ är 
delegerat till verksamhetschef. Detta är synnerligen ovanligt. De senaste tjugo åren har endast två fall 
beviljats och det har då handlat om hemundervisning organiserad av vårdnadshavare för barn vars 
funktionsnedsättning helt omöjliggjort undervisning enligt gängse kapitel i skollagen. 
 
Eftersom medgivande endast kan ges om verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den 
utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen och att behovet av insyn i 
verksamheten kan tillgodoses samt det finns synnerliga skäl, kan ett sådant beslut inte rimligen fattas för 
elev som varaktigt vistas utomlands. 
 
 

Längre utlandsvistelser 
 

”Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör 
skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet 
men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Skolans författningar 
innehåller ingen definition av vad som avses med att varaktigt vistas utomlands. Nedan presenteras 
två domstolsavgöranden som kan ge viss vägledning. Dessa domslut grundar sig på skollagen 
(1985:1100). I den nya skollagen (2010:800) finns dock bestämmelser med samma innebörd, det vill 
säga att skolplikten inte gäller barn som ”varaktigt vistas utomlands”. I det ena fallet hade barnet 
vistats utomlands från och med oktober 2000 fram till den 22 februari 2002 med undantag för tre 
månader under sommarlovet år 2001. Detta bedömdes som en varaktig vistelse utomlands. När ett 
annat barn varit inskriven vid en svensk utlandsskola under tiden från den 2 september till den 7 
november 2003 bedömdes det inte som varaktig vistelse i skollagens bemärkelse. När skolplikten 
upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera 
barnet utbildning.” 

 
 
Om eleven behöver vistas utomlands mer än tre månades anses det som varaktigt och skolplikten upphör. 
Eleven skrivs ut från skolan. Ärenden anmäls till placeringsenheten som i Extens lägger eleven i ÖVRGR i 
klass AVBROTT. Uppgifter om vistelse samt beräknat datum för återkomst skrivs in. Ingen skolplats 
reserveras åt eleven. 
 
Rektor skall informera vårdnadshavarna om detta på lämpligt sätt. 
 
När eleven skrivs ut och börjar på skola utomlands skall den vanliga rutinen för överlämnande till annan 
skola i möjligaste mån följas. 
 
Vårdnadshavare ansvarar själva för elevens skolgång utomlands. Borås Stad betalar inga kostnader i 
samband med detta. 
 
En skola kan skicka med läromedel och föreliggande grovplanering och IUP men får inte ta på sig något 
ansvar för elevens undervisning på utlandsskola då det skulle bryta mot SL 23 kap 1§ där entreprenad 
regleras. Om det föreligger särskilda skäl kan dock en kommun låta någon annan bedriva undervisning på 
entreprenad men det kräver ett godkännande av regeringen enligt SL 23 kap 5§. I praktiken är detta inte 
aktuellt. 
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Återvändandet till skolan 
 

”När barnet kommer tillbaka till Sverige har det samma rätt till utbildning som alla andra elever.” 

 
En elev som skrivits ur skolan och som återvänder till Borås efter utlandsvistelse gör ett nytt skolval via 
placeringsenheten. 
 
 
 
 
 
 
 

Denna instruktion beslutades av Verksamhetscheferna i 
Grundskoleförvaltningen 190125 och gäller tillsvidare 
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Rutin handläggning av anmälan till huvudman gällande 

frånvaro samt föreläggande om vite 

Anmälan till huvudman gällande frånvaro 

1. Rektor anmäler frånvaron via mall i ProReNata (PRN) till utsedd 

handläggare på Kvalitet och utveckling. Om rektor önskar stöd från 

huvudmannen meddelar rektor handläggaren detta i samband med 

anmälan.  

2. Handläggaren återkopplar till rektor att anmälan är inkommen via 

meddelande i PRN. 

3. Handläggaren bokar ett möte med rektor om rektor önskar stöd från 

huvudmannen. Rektor bjuder vid behov in berörda medarbetare till 

bokat möte.  

Information om frånvarande elever till Grundskolenämnd 

Senast den 5:e i varje månad sammanställer handläggaren inkomna 

anmälda frånvaroärenden till Grundskolenämnden via e-post till 

GRN.diarium@boras.se 

Föreläggande och vite  

1. Om rektor efter utredning om frånvaro (där elev och vårdnadshavare 

har kommit till tals och gett sin syn på situationen) önskar stöd från 

huvudmannen gällande ett föreläggande och vite tar rektor kontakt med 

handläggaren via telefon, e-post eller PRN.   

2. Handläggaren bokar ett möte med Verksamhetschef för berörd skola 

och dennes rektor. På mötet ska det klargöras om vårdnadshavarna har 

gjort sitt eller inte för att en skolpliktig elev ska fullgöra sin skolgång. 

Om vårdnadshavarna inte har gjort sitt ska en bedömning göras om det 

finns skäl att ta ärendet till Grundskolenämnden för ett föreläggande 

och vite (Skollagen 7 kap. 23§).  

3. Verksamhetschef för berörd skola informerar vårdnadshavarna att 

ärendet kommer att lämnas till Grundskoleförvaltningen med ett förslag 

till beslut om föreläggande och vite. 

mailto:GRN.diarium@boras.se
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4. När ett ärende ska vidare till Grundskolenämnden skriver handläggaren 

fram ärendet med ett förslag till beslut. Verksamhetschef för berörd 

skola och Chef för Kvalitet och utveckling godkänner skrivelsen innan 

handläggaren skickar ärendet som ett beslutsärende till 

Grundskolenämnden via e-post till GRN.diarium@boras.se 

5. Registrator meddelar Verksamhetschef för berörd skola när hen ska 

föredra ärendet inför Grundskolenämnden.  

6. Grundskolenämnden beslutar om ett föreläggande och vite ska åläggas 

vårdnadshavare eller ej. Handläggaren sammanställer beslutet där det 

ska framgå vilka krav som ställs på vårdnadshavare, så att denne har 

möjlighet att uppfylla dem. Om vårdnadshavaren därefter ser till att 

eleven kommer till skolan slipper man vitespåföljden (om förläggandet 

är förenat med vite). Beslutet är överklagningsbart och därmed ska 

vårdnadshavare tillsammans med beslutet få information hur beslutet 

kan överklagas.  

7. Om vårdnadshavare trots viteshotet inte ser till att eleven kommer till 

skolan ansöker kommunen hos förvaltningsrätten om att vitet ska 

dömas ut. Handläggaren upprättar ansökan till förvaltningsrätten och 

skickar handlingen till förvaltningsrätten. Handlingarna diarieförs hos 

huvudmannen innan utskick.  

 

8. Förvaltningsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta 

att vårdnadshavaren måste betala böter (engångsvite eller löpande vite). 

Domstolen kräver in pengarna. Det är inte tillåtet för kommunen att 

skicka räkning till vårdnadshavare. 
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Svar på initiativärende: GDPR-säker skolfotografering 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på initiativärende och lägga detsamma till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna har till nämndens sammanträde 2019-10-24 lämnat in 

rubricerat initiativärende. I initiativärendet föreslås att: 

Grundskoleförvaltningen ser över kostnaderna för en GDPR-säker process och 

möjligheterna för att kunna behålla skolfotografering i Borås.  

Förvaltningen har fått uppdrag att svara på initiativärendet. 

En säker hantering av GDPR-skyddad information av personuppgifter är inget 

bekymmer när det gäller skolfotografering. Alltså är kostnaden 0 kr. Företaget 

som anlitas för skolfotografering ansvarar för att samla in samtycke. Svårigheter 

uppstår, när skolan organiserar skolfotografering utifrån den garanterande 

timplanen och att "skolan ska vara kostnadsfri".   

Verksamhetscheferna har 2019-03-07 fattat ett beslut där det framgår att när 

skolornas ingångna avtal gällande skolfotografering löper ut, tecknas inga nya 

avtal.  

Bakgrunden till Verksamhetschefernas beslut: 

• Skolfotograferingen ryms inte inom ramen för elevens 

garanterade undervisningstid. 

• Skolans verksamhet ska vara avgiftsfri. 

• Det saknas stöd i de styrdokument som reglerar skolans 

verksamhet. 

• Skolfotograferingen kan innebära en hög stresspåverkan på 

elever, i synnerhet elever med diagnoser inom NPF-området.  

• Skolkatalogen är på många av skolorna inaktuell vid leverans 

utifrån in- och utflyttning av elever i början av läsåret. 

• Planeringen och genomförandet av skolfotografering kräver 

administrativa insatser för skolledningen. 
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Beslutsunderlag 

1. Initiativärende_SD_ GDPR-säker skolfotografering                     

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden  
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Initiativärende 

 
 

 

 

GDPR-säker skolfotografering 
 
 
Enligt P4 Sjuhärad finns det ett kommunalt beslut att det inte ska genomföras 
skolfotografering i Borås grundskolor, som länge varit en tradition. Huvudanledningen till 
detta beslut är att kommunen inte ska ”gynna kommersiella företag”. Därutöver anger man 
att dataskyddsförordningen GDPR kräver att samtycke till fotografering inhämtas från alla 
vårdnadshavare. Grundskoleförvaltningen har i medier uttryckt att detta skulle innebära ett 
alltför stort administrativt arbete och att skolfotografering ligger utanför skolans uppdrag. 
  
Många andra kommuner väljer att fortsätta med skolfotografering, eftersom dessa 
kommuner anser att skolfotografering inte strider mot dataskyddsförordningen GDPR, 
eftersom skolfotoföretaget kan inhämta samtycke från vårdnadshavarna. Det har talats om 
en ”administrativ belastning” men med tanke på uppgifter som framförts av Sveriges 
Elevfotografers Riksförbund så kan denna administrativa belastning vara obetydlig. Det går 
inte att bedöma frågan då underlag inte har presenterats för grundskolenämnden.  
 
SKL ger rekommendationer på sin hemsida om hur skolfotografering ska genomföras för att 
vara förenligt med dataskyddsförordningen. Sveriges Elevfotografers Riksförbund har varit i 
kontakt med andra kommuner och informerat förvaltningarna om att de kan erbjuda en 
GDPR-säker process.  
 
Det har därutöver inte framkommit några som helst signaler i aktuella politiska organ, utan 
kommunens förtroendevalda har, än en gång, blivit informerade om detta genom media.  
Sverigedemokraterna menar att med tanke på hur viktig skolfotografering är för många 
elever och vårdnadshavare så behöver grundskolenämnden titta närmare på detta. En alltför 
hög kostnad för att göra skolfotografering GDPR-säker är självklart orimligt.  
 
Med anledning av ovan information yrkar Sverigedemokraterna,  
 

att:  Grundskoleförvaltningen ser över kostnaderna för en GDPR-säker process och 
möjligheterna för att kunna behålla skolfotografering i Borås. 

 

 

 

Anders Alftberg(SD)    Martin Sörbom(SD) 

Ledamot     Ersättare 
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Handläggare 
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Inhyrning av Solgården till Erikslundskolan 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att 

skriva avtal med HSB för att hyra in Solgården, Solgårdsgatan 1, 506 31 Borås, 

till Erikslundskolans verksamhet. Förhyrningen skulle gälla från och med 

förskolans flytt fram till Erikslundskolans ombyggnation står klar och är 

inflyttningsbar.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att 

skriva avtal med HSB för att hyra in Solgården till Erikslundskolans 

verksamhet. Förhyrningen skulle gälla från och med förskolans flytt fram till 

Erikslundskolans ombyggnation står klar och är inflyttningsbar.        

Solgården är idag förskola med fyra avdelningar. Förskoleförvaltningen har sagt 

upp sitt avtal i syfte att flytta sin befintliga verksamhet till nybyggda Savannen 

på Alideberg.      

Statistik gällande ökande elevflöden och särskolans behov är underlag för 

inhyrningen samt att lokalen ska agera evakueringslokal under ombyggnation.  

Nyttjande av lokalerna kan möjliggöra för Erikslundskolan grundsärskola att 

kunna ta emot fler elever men det är grundskolans yngre åldrar samt 

fritidshemmet som anser vara på Solgården.                 

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Framställan till Kommunstyrelsen gällande utemiljö till 

Björkhöjdskolan - angränsande mark som tillhör Västra 

Götalandsregionen 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden uppdrar Kommunstyrelsen att via kontakt med Västra 

Götalandsregionen göra en utredning kring förutsättningarna för ett avtal med 

Västra Götalandsregion kring att använda angränsande mark till utemiljö för 

Björkhöjdskolan.    

Sammanfattning 

Grundskolenämnden uppdrar Kommunstyrelsen att via en kontakt med Västra 

Götalandsregionen göra en utredning kring förutsättningar för ett framtida avtal 

med Västra Götalandsregionen rörande en skolgård på Västra 

Götalandsregionens mark samt ett avtal på ett visst antal parkeringar i 

närliggande parkeringshus. Ärendet är ett delegationsbeslut som ordförande Per 

Carlsson tagit i Grundskolenämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden uppdrar Kommunstyrelsen att via en kontakt med Västra 

Götalandsregionen göra en utredning kring förutsättningar för ett framtida avtal 

med Västra Götalandsregionen rörande en skolgård på Västra 

Götalandsregionens mark samt ett avtal på ett visst antal parkeringar i 

närliggande parkeringshus. Ärendet är ett delegationsbeslut som ordförande Per 

Carlsson tagit i Grundskolenämnden. 

Björkhöjdskolan kommer under läsåret 2020/2021 vara en 2-parallell F-2 skola. 

Denna skolenhet kommer succesivt att utökas årligen med en årskull till dess att 

Björkhöjdskolan är en 2-parallelig F-6 skola med ca 350 elever.  

Samtidigt vid höstterminens start 2020 kommer en 7-9 skola att starta. Denna 

skolenhet kommer att vara 3 parallell. 75 elever kommer att starta sin 

högstadieutbildning HT 2020 och vid fullt utbyggd 7-9 skolenhet kommer 

skolan inneha 225 elever.  

Även Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) kommer ha kvar sin verksamhet 

på Björkhöjdskolan för att kunna integrera eleverna till mottagning och 

introduktion i svenska skolan. 
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Björkhöjdsskolan kommer även att användas till evakuering av Myråsskolans åk 

4-6. Myråsskolan kommer att byggas om med start sommaren 2020 och vara 

klar för inflyttning till HT 2022. Befintliga elever på Myråsskolan kommer 

under dessa 2 år vara evakuerade till 2 olika skolor varav åk 4-6 planeras att vara 

på Björkhöjdskolan.  

Björkhöjdskolan har idag tillgång till ca 4000 kvm skolgård. 

Grundskolenämnden har antagit en riktlinje för ny- och ombyggnation av 

skollokaler och där i preciserat en norm om 20 kvm skolgård per elev för åk F-

6 samt 10-15 kvm skolgård per elev för åk 7-9. Vid ombyggnation av skolan 

finns ett planerat område i sydlig riktning om 6000 kvm i anslutning till befintlig 

skolgård där marken skall iordningställas till ny skolgård. Denna planerade yta 

ligger mellan fastigheten Samariten 11 och ”tennis-banan” i skogen. 

Upprättande av detta avtal är en förutsättning för ett kommande bygglov. 

Bygglovet är brådskande att få till då lokalen behöver iordningställas till dess att 

åk 7 påbörjar sin utbildning i augusti 2020 samt att evakueringen av 

Myråsskolan görs inför deras planerade ombyggnation. Specialsalar såsom 

slöjdsalar, teknik/No-salar, musiksal, bildsal samt fritidshemvister skall anpassas 

samt ett större kök skall byggas för att ta emot ett ökat antal elever.  

Samverkan 

Ärendet har inte samverkats. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen 

2. Samhällsbyggnadförvaltningen 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
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Yttrande över remiss: Granskning av detaljplan för 

Myrås, Myrås 1:163 m.fl., (Myråsskolan) 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna detaljplan på Myrås 1:163, Myråsskolan.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden godkänner granskningsförslag av detaljplanen på Myrås, 

Myrås 1:163. Grundskolenämnden har inga invändningar gällande detaljplanen 

då den innebär förutsättningar för att Myråsskolan kan byggas om till en 

modern skola som anpassar sig efter skolans styrdokument. Skolan kommer 

även kunna expandera för att möta kommande elevströmmar i området. 

Nämnden har tidigare lämnat synpunkter på detaljplanen.                     

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163. 

                              

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Detaljplan för Myrås,

Myrås 1:163 m.fl., (Myråsskolan)

BN 2018-871Dp Granskning
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Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 
3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 
skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från cirka 500 
till 756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
nedtagning av träd i en biotopskyddad allé.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 
3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 
skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från cirka 500 
till 756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
nedtagning av träd i biotopskyddad allé.

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Myrås utmed Kyrkvägen 
och omfattar fastigheterna Myrås 1:163, Myrås 1:107 samt 
mindre delar av de omkringliggande gatorna Myråsgatan, 
Tallgatan, Kyrkvägen samt Skogslindgatan som utgör en del 
av fastigheterna Myrås 1:1, Myrås 3:1 samt Myrås 1:95. En del 
av Myråsgatan avses att delvis byggas om och den befintliga 
allmänna parkeringen blir en del av skolans kvartersmark. 
Planområdets storlek är cirka 33 425 m2 och all mark ägs av 
Borås Stad. Skolans yta är cirka 25 883 m2.

Gällande plan
Gällande plan P365 för området är en byggnadsplan från 
1958, vilken anger ”Allmänt ändamål” på skolområdet, vilket 
avser kommunal verksamhet i form av exempelvis skola 
samt vård och omsorg. Planen tillåter idag byggnation i tre 
våningar.

Den södra delen av planområdet fastigheten Myrås 1:107, är 
inte planlagd då den undantogs i byggnadsplanen. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 175 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Beslutet grundar sig på att Grundskolenämnden framfört ett 
behov av ökad elevkapacitet till Lokalförsörjningsnämnden. 
Behovet av fler skolplatser är stort i Borås Stad och förväntas 
fortsätta öka inom det aktuella upptagningsområdet.

2019-03-27 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut 
(§ Pl 2019- 000001) på att skicka ut detaljplanen på samråd. 
Samrådet pågick 28 mars - 3 maj 2019. 

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2019 
Granskning 4 kvartalet 2019 
Antagande 1 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för till- och ombyggnationen av skolområdet är 
beräknad till sommaren 2020.

Planbeskrivning
Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2019. 

KYLLAREDSMOTET

MYRÅSSKOGENKyrkvägen

Kyrkvägen

Tallgatan
Myr

ås
ga

ta
n

RINGEN

LIDA

Skogslindgatan

Planområdet med närmsta omgivning 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och historik
Planområdet är beläget i stadsdelen Myrås, med samma 
avstånd till Gamla och Norra Brämhult. Området domineras 
av bostadsbebyggelse i form av fristående villatomter, vilket 
även präglar gatustrukturen. I direkt anslutning till skolom-
rådet, på andra sidan Kyrkvägen, ligger en mindre kyrka, 
Myråskyrkan som färdigställdes år 1955.

Sedan 1958, då byggnadsplanen upprättades för Myrås 
och Brämhult har planområdet använts för skoländamål. 

Innan Brämhult exploaterades mer omfattande i och med 
byggnadsplanen 1958, bestod området främst av skog och 
odlingslandskap. I samband med planens genomförande 
bebyggdes området med bostäder i främst enfamiljshus och 
det planerades även för närparker, butiker och skolor.

Skolbyggnaden är ett fint exempel på välbevarad 1950-tals 
arkitektur. Stilmässigt tidstypiskt är användningen av gult 
tegel i murad konstruktion och fönster inskjutna från fasad-
livet.

Övriga detaljer såsom tegel ”dragband” (valven) ovanför 
fönster och dörrar, samt rytmiskt uppdelade släpp i korruge-
rad fasadplåt vittnar om byggnadens historia.

I samband med ny detaljplan skapas ett antal varsamhets-
bestämmelser för skolans fasader, tak, bröstpaneler och 
fönstersnickerier som i plankartan markeras med litet k. 

Ny bebyggelse och gestaltning
Den nya bebyggelsen inom skolområdet planeras att uppföras 
som till- och nybyggnation. Byggnaderna som finns inom 
skolan idag är upp till tre våningar höga, anpassade efter 
höjdskillnader inom planområdet, vilket även ny bebyggelse 
ska anpassas efter. En begränsning av byggnadernas höjd 
har satts för planområdet, vilken möjliggör tre våningar hög 
skolbyggnad, där varje våning är cirka tre och en halv meter 
höga. Vissa av skolans lokaler kräver något högre vånings-
höjd, som t.ex. matsal.

På delar av den befintliga skolbyggnaden mot skolgården är 
det tänkt att tillföra nya byggnadsvolymer samt bygga om 
huvudentrén mot Myråsgatan. En tredje ”vinge” kommer 
att byggas i anslutning till skolans nordöstra byggnad, 
där idrottshall finns idag, och kommer att placeras utmed 
Kyrkvägen. Byggnaden kommer att innehålla skolmatsal 
samt lärosalar och planeras med sadeltak, likt Myråsskolans 
befintliga huvudbyggnader. 

Myråsskolans entréområde idag. Gestaltningsförslag för Myråsskolans nya huvudentré och entrétorg.  
(Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)

Skolans fasad av gult tegel i murad konstruktion med fönster inskjutna från 
fasadlivet. 
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Illustration över skolan efter planerade byggnationer.  Skrafferade ytor illustrerar fullt utnyttjad byggrätt.

RITAD AV DATUMSKALA

Sektion B över Skogslindgatan med närmsta grannfastigheten.

RITAD AV DATUMSKALA

Sektion A över Kyrkvägen, med närmsta grannfastigheten.

A

B
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Vy över Skogslindgatan. Till vänster syns angränsade bostadshus och till höger är planerad idrottshall. 

Vy över Kyrkvägen. Utbyggnationen utmed Kyrkvägen syns i bildens mitt och till höger syns angränsade bostadshus.  
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Den här tillbyggnaden kommer att frigöra ytor på skolgården. 
Byggnaden som idag inrymmer förskoleverksamhet, Snökul-
la, kommer att rivas och ersättas i den nya skolbyggnaden. 
Baracker som idag står på skolgården planeras att tas bort. Se 
bilder på föregående sidor 6-7 och ovan för ny bebyggelses 
placering och gestaltning. 

En fullstor idrottshall kommer att uppföras på planområdets 
sydvästra del, ett område som idag består av en grusplan. 
Idrottshallen är cirka 35 * 45 meter, vilken möjliggör utövan-
de av fler sporter än tidigare. Grusplanen ersätts med nya 
planer intill den nya idrottshallen och centralt på skolgården.

Idrottshallen kan byggas cirka tio meter hög. Marknivån i 
planområdets södra del är något högre än den norra delen där 
skolans huvudbyggnad finns, vilket resulterar i en idrottshall 
som inte är lika hög som skolans huvudbyggnad, sett från 
marknivån. Idrottshallen planeras att byggas ned något, 
cirka en meter sett från Skogslindgatan, där marknivån 
ligger något högre än ytan idrottshallen planeras på. Hallen 
planeras en meter längre in från Skogslindgatan än vad 
som redovisades i samrådshandlingarna. En idrottshall 
kräver högre våningshöjd än skolans huvudbyggnad på 
drygt tre meter, då idrottshallen har en högre frihöjd än en 
vanlig bostadsvåning. För att hallen ska upplevas trevligare 
för boende utmed Skogslindgatan görs åtgärder för bl.a. 
utformning, vilka regleras i detaljplanens plankarta. Utmed 
Skogslindgatan planeras alléträd och fasaden på idrottshallen 
ska huvudsakligen bekläs med vegetation.

Skolan erbjuder idag generösa utomhusytor för lek och 
pedagogisk verksamhet, och en utbyggnad av skolan reduce-
rar delvis ytorna avsedda för utevistelse. Borås Stads policy 
vid planering av nya grundskolemiljöer anger en minsta 

utomhusyta för lek och pedagogisk verksamhet till 20 m2 per 
elev, vilket uppnås med ny detaljplan. Detta förutsätter en 
elevkapacitetsökning om cirka 50 %, alltså drygt 750 elever, 
från dagens 500 elever. Den maximala byggnadsarean får 
inte överstiga 6075 m2 för att säkerställa att elevernas friytor 
utomhus är tillräckligt stora. Byggnadsarean omfattar alla 
byggnader inom skolans användningsområde, även mindre 
komplementbyggnader.

Arbetsplatser
En utbyggnad av Myråsskolan och ökad elevkapacitet medför 
ett ökat behov av skolpersonal. Planförslaget beräknas skapa 
100 arbetsplatser, varav cirka 25 stycken av dessa är nya.

Offentlig service
Planändringen bidrar till fler elevplatser på grundskolenivå 
för hela Brämhult. Den nya detaljplanen tillåter en utbyggnad 
av Myråsskolan vilken tillgodoser en elevkapacitetsökning på 
50 % av nuvarande elevantal. Myråsskolan är idag trångbodd 
och behovet av skolplatser är stort på Brämhult. I samband 
med pågående detaljplanearbeten i Brämhult skapas ett 
större behovsunderlag för utbyggnation av Myråsskolan. Det 
motiverar en om- och utbyggnation av befintliga lokaler för 
att tillgodose behov och för att anpassa skolans lokaler till 
en modern skolverksamhet. Att utnyttja redan exploaterade 
områden bidrar till en effektiv markanvändning, som inte tar 
obebyggd mark i anspråk.

Tillgänglighet
Det befintliga skolområdet är relativt plant och utomhusy-
torna är tillgänglighetsanpassade enligt rådande normer. 
Planändringen och de kommande tillbyggnadernas utform-
ning kommer inte att utgöra ett hinder för personer med 
funktionsvariationer.

Blåa byggnader är befintliga, röda kommer att tas bort och de gröna byggnaderna 
tillkommer (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och Mark & 
landskap, 2019-10-11).

Skolbyggnaderna efter till- och ombyggnation i brunt (Grundmaterial från: 
Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2019-10-11). 
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06:00

Vårdag jämning 20 mars 

17:00 18:00

Höstdag jämning 23 september  

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras ett urval av en solstudie av planområdet 
och dess närliggande omgivning. Tiderna är valda utifrån 
störst påverkan på omgivande bostäder. Studien redovisar 
timme för timme, från klockan sex på morgonen till klockan 
åtta på kvällen under ett dygn under utvalda månader (se 
bilaga för fullständig studie). De valda tider varierar bero-
ende på solens upp- och nedgång under året. 

Den största skuggpåverkan faller inom den egna skolgården 
på norra sidan av planområdet. Enligt solstudien medför den 
planerade bebyggelsen delvis skuggning av omkringliggande 
byggnader och omgivning. Planerade byggnationer påverkar 
omgivande bostäder under begränsad tid, främst tidig 
morgon och under eftermiddag/tidig kväll. Utbyggnaden 

utmed Kyrkvägen påverkar främst boende på Kyrkvägen 
och delvis Pilgatan, under delar av eftermiddag och tidig 
kväll, främst under sommar och sensommar. Boende utmed 
Skogslindgatan och Myråsgatan påverkas tidig morgon, 
under vår och sensommar. 

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen 
inte medför betydande olägenhet avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse. Bedömningen är att den 
planerade bebyggelsens skuggning är till stor del jämförbar 
med skuggning från befintliga byggnader och vegetation som 
redan finns på området. Det allmänna intresset av en elev-
kapacitetsökning och utbyggnation av Myråsskolan bedöms i 
det här fallet väga tungt.

07:00 16:00 17:00

20 augusti 

07:00 16:00 17:00
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatorna som omger planområdet är villaområdesgator, delvis 
utan trottoarer och med blandtrafik.

Trafikmöte 2018-11-07
I samband med framtagandet av den här detaljplanen har 
kontakt tagits med boende längs Myråsgatan för att diskutera 
trafiken angränsande till skolan. De boende påtalade vid 
mötet att omgivande gator, främst Tallgatan och Myråsgatan, 
är hårt trafikerade och att bilar passerar i hög hastighet, även 
på de gator med trafikhinder. Trafiken upplevs stor även 
efter skoltid, då aktiviteter och evenemang främst i skolans 
idrottslokal, bidrar med ett stort trafikflöde. 

De boende menar att det viktigaste i planeringen bör vara att 
barnen kan ta sig till skolan på ett trafiksäkert sätt. Många av 
skolans elever kommer gående, över Tallgatan norrifrån och 
söderifrån, längs med Kyrkvägen och Myråsgatan. 

Det framkom under mötet att den allmänna parkeringen 
intill korsningen Myråsgatan - Tallgatan är problematisk då 
dess placering bidrar till att barn som lämnas eller hämtas 
med bil på parkeringen måste korsa Myråsgatan, som under 
på- och avlämning är som mest trafikerad.

Trafikmötet har legat som underlag för trafikutredning och 
planområdets avgränsning för att skapa trafiksäkra lösningar 
på och i anslutning till skolan (se rubrik Biltrafik och bilparke-
ring för utdrag ur utredningen). Utifrån utförd trafikutredning 
och samtal med boende avses åtgärder på omgivande gator 
att utföras, läs mer om dessa under rubrik Åtgärder trafik.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet omges av bilgator där Kyrkvägen fungerar som 
en genomfartsgata för stora delar av stadsdelen Brämhult. I 

samband med upprättande av ny detaljplan i norra Brämhult 
planeras Kyrkvägen i Sörbo/Främgärdekorsningen att avslu-
tas med vändplan. På så sätt blir Kyrkvägen mer anpassad till 
oskyddade trafikanter som gående, cyklande och ridande. För 
Myråsskolan innebär förändringen att något fler troligtvis 
kommer att ta sig till och från skolan från Dammkullevägen.

Borås Stad äger gatorna i området och detaljplanen avser att 
skapa kommunalt huvudmannaskap på gator inom planom-
rådet.

Bilparkering ska likt cykelparkering angöras inom skolom-
rådet och ska följa Borås Stads parkeringsregler. Antalet 
bilparkeringar ska beräknas på följande sätt för grundskola: 
45 % av antalet anställda + 1 % av antalet elever. För 100 
anställda och 756 elever ska därför minst 53 stycken bilpar-
keringar angöras.  Parkeringen i korsningen Myråsgatan/
Tallgatan planläggs i ny detaljplan som kvartersmark, vilket 
möjliggör ytterligare cirka 20 parkeringsplatser för skolan (se 
skisser på sidan 12). Det ska finnas möjlighet att lämna barn 
på ett säkert sätt, vilket ställer krav på angöringsplatser som 
ligger nära entréer och som inte kräver att bilar ska backa. 

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafik-
systemet har en trafikutredning (SWECO 2019-02-25) 
tagits fram. Delar av trafikutredningens förslag på åtgärder 
sammanfattas i punktform nedan.

 » Platsbesöket visade att det var en betydande mängd 
fordon i den mest belastade halvtimmen som studera-
des, men att det flyter på relativt bra då den absoluta 
majoriteten kör enkelriktat på Myråsgatan. Även om det 
är en betydande mängd fordon just i en hämta-/lämna-
situation råder det inte kapacitetsproblem på gatorna 
kring Myråsskolan. Dock finns det förbättringspotential 
och trafiksäkrande åtgärder för oskyddade trafikanter 
behövs.
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Gångbana utmed Myråsgatan och Tallgatan planeras. Infartsförbud på Myråsgatan 
från Tallgatan planeras. Stoppförbud föreslås längs Tallgatan. Antal in- och 
utfarter utmed Tallgatan begränsas till två. (Grundmaterial från: Okidoki! 
Arkitekter AB och Mark & landskap, 2019-10-11) 

Gång- och cykelväg längs Skogslindgatan planeras. Infart till idrotthallen sker 
från Kyrkvägen och utfart sker mot Skogslindgatan. Parkering utmed Myråsgatan 
begränsas till 15 minuter. 
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 » För att stödja konceptet att elever som ska hämtas och 
lämnas längs Myråsgatan krävs att gatan enkelriktas 
i nordöstlig riktning. Dagens längsgående gångbana 
föreslås breddas på hela sträckan.

 » Hur utformningen av den föreslagna förskjutna kors-
ningen Myråsgatan-Tallgatan bör se ut rekommenderas 
att studeras närmare. Med en eventuell enkelriktning av 
Myråsgatan förväntas korsningen bli mer trafikerad och 
det behöver säkerställas att oskyddade trafikanter får 
en tydlig och trafiksäker miljö med hastighetssäkrade 
passager och förstärkt belysning.

 » Längs Tallgatan förbi skolan föreslås att parkering 
inte tillåts samt att en gångbana anläggs på skolans 
sida. Möjligheterna att samordna de två föreslagna 
parkeringsytorna bör ses över för att minimera antalet 
in- och utfarter längs Tallgatan, det vill säga minska 
antalet korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter 
och fordonstrafik.

 » Trafikalstringen bedöms inte ha negativ påverkan på 
det övergripande vägnätet. 

Åtgärder trafik
Nedan presenteras de trafikåtgärder som föreslås i samband 
med detaljplanen för att förbättra trafikmiljön, för oskyddade 
trafikanter såsom gående och cyklande men även för att 
skapa en tydlig trafikmiljö runt Myråsskolan. Åtgärderna 
har reviderats efter samrådet med syfte att försöka skapa 
en bättre trafikmiljö för de som tar sig till och från skolan 
men även för att skapa tillgänglighet och framkomlighet 
för boende i närområdet. Åtgärderna presenteras för varje 
gata som omger skolområdet. Dessa åtgärder regleras inte av 
detaljplanen men utförs av Borås Stads Tekniska förvaltning 
och Lokalförsörjningsförvaltning.

Kyrkvägen 

Längs med Kyrkvägen som passerar skolan i sydöst har gång- 
och cykelväg byggts ut under 2019. Den har även rustats upp 
mellan Prästliden och Dammgatan under 2018 - 2019. Det 
ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten i skolans närom-
råde, vilket är viktigt för att fler barn ska på ett tryggt sätt 
kunna ta sig till och från skolan samt planerad idrottshall.

Placeringen av ny idrottshall med tillhörande cirka 31 
parkeringsplatser samt avlämningsytor underlättar på- och 

Busshållsplatslägen i förhållande till befintliga gång- och cykelvägar. Streckade linjer visar gångbanor samt gång- och cykelväg som planeras att byggas ut. 

Utbyggnad av gång- och cykelväg 

Befintlig gång- och cykelbana

Busshållplats

Planområdesgräns

Utbyggnad av gångbana 

Kyrk
vä

gen

Tallgatan

Myrå
sg

ata
n

Skogslindgatan
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avlämning i skolans södra område och kompletterar 
Myråsgatan med fler möjliga avlämning- och hämtningsytor. 
Infart till parkeringen sker via Kyrkvägen och utfart mot 
Skogslindgatan. 

Kyrkvägens bredd är cirka 10 meter bred, varav 3 meter gång- 
och cykelväg och cirka 7 meter bred väg.

Skogslindgatan 

Gång- och cykelväg längs med Skogslindgatan planeras, 
vilken kopplar samman gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen 
och gångbana utmed Myråsgatan. Ny gång- och cykelväg 

kommer att sträcka sig från befintlig gång- och cykelväg 
utmed Kyrkvägen till gång- och cykelväg utmed Dammkul-
levägen (se karta på sidan 11). I korsningen Skogslindgatan/
Myråsgatan kommer gång- och cykelvägen att vara förhöjd, 
vilket bidrar till att cyklande har företräde. En förhöjd gång- 
och cykelväg fungerar även som en hastighetsbegränsande 
åtgärd i korsningen. Utbyggnation av gång- och cykelnätet i 
Myråsskolans omgivning bidrar till att oskyddade trafikanter 
så som gående och cyklister kan ta sig till och från skolan på 
ett säkrare sätt.

Vägens bredd kommer från fastighetsgräns att vara cirka 9,5 
meter varav 3 meter bred gång- och cykelväg och cirka 6,5 
meter bred väg.

Var parkering och angöring sker idag visas med ytor i blått. (Grundmaterial från: 
Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2019-10-11)

I förslaget ökar antalet parkeringsplatser för skolan i enlighet med Borås Stads 
parkeringsregler, vilka markerats i blått. Totalt skapas cirka 55 parkeringsplatser 
med möjlighet att skapa ytterligare 20 parkeringsplatser i korsningen Tallgatan/
Myråsgatan. (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och Mark & 
landskap, 2019-10-11)
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Tallgatan

På - och avsläppning kommer att ske på de ytor markerat i orange, längs med 
hela Myråsgatan, vid parkeringen i korsningen Myråsgatan/Tallgatan och intill 
ny idrottshall, i form av parkering och avsläppningsyta. (Grundmaterial från: 
Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2019-10-11)

Förslag på möjlig utformning av parkeringsplatsern i korsningen Myråsgatan/
Tallgatan.
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MYRÅSGATAN
KÖRBANA 6-7m, GÅNGBANA 2m

TALLGATAN
KÖRBANA 6.5m, GÅNGBANA 1.5m

FORMAT A3
SKALA 1:400
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        24 p-platser 

Skolans parkering  
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Skolans parkering  
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Inofficiell  

      parkering 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 13

Myråsgatan

En förskjuten korsning som presenterades i samrådsförslaget 
är inte längre aktuell utan skolområdet utökas i nordvästlig 
riktning och tar den allmänna parkeringen i anspråk. Det 
möjliggör för skolan att skapa yta för fler parkeringsplaster 
samt avlämning och hämtning. Parkeringen planläggs som 
kvartersmark i detaljplanen med användningen skola och 
ytan får ej bebyggas. 

I korsningen Myråsgatan/Tallgatan föreslås ett infartsförbud, 
från Tallgatan till Myråsgatan. Det bidrar till en tydlighet 
i korsningen och en tryggare hämtning och lämning där 
trafik endast kör från en riktning, bortsett från boende 
som kan köra åt båda riktningarna från sina bostäder. Ett 
infartsförbud skapar något större frihet för boende att 
köra båda riktningarna utmed Myråsgatan, jämfört med en 
enkelriktning.

Längs med hela Myråsgatan finns fortsatt möjlighet och 
utrymme för hämtning och lämning. Parkering utmed 
Myråsgatan begränsas till 15 minuter, vilket ökar framkom-
ligheten för boende och för de som lämnar och hämtar. 

Utmed Myråsgatan, mellan Skogslindgatan och Tallgatan 
byggs den befintliga gångbanan ut och ansluter till planerad 
gångbana utmed Tallgatan. 

Myråsgatans bredd kommer att vara drygt 8,5 meter, varav 2 
meter gångbana och cirka 6,5 meter bred väg.

Tallgatan 

Angöring och utfart för fastighetens parkering i norra 
planområdet kommer att ske via Tallgatan. För att minska 
antal korsningspunkter mellan fordonstrafik och oskyddade 
trafikanter samordnas antal in- och utfarter utmed Tallgatan 
till två stycken. 

För att skapa bättre framkomlighet utmed Tallgatan föreslås 
att ett stoppförbud införs angränsande till skolområdet. 
Då fler parkeringar möjliggörs inom skolans kvartersmark 
bedöms parkering inte behövas eller vara lämpligt utmed 
Tallgatan. 

Tallgatans bredd kommer att vara cirka 8 meter, varav 1,5 
meter bred gångbana och cirka 6,5 meter bred väg.

Gångtrafik, cykeltrafik och cykelparkering
Området har relativt goda förutsättningar för gång och 
cykeltrafik på omkringliggande gator, men det finns förbätt-
ringsmöjligheter. Längs Myråsgatan och Kyrkvägen finns 
gångbana men Skogslindgatan och Tallgatan saknar idag 
avskild gångbana.

Åtgärder för gång- och cykeltrafik syftar till att koppla 
samman gångvägar och öka trafiksäkerheten för gående och 
cyklister. Under rubriken Åtgärder trafik beskrivs åtgärderna 
närmare.

Cykelparkering ska anläggas inom fastigheten och ska följa 
Borås Stads parkeringsregler. Antalet cykelparkeringar ska 
beräknas på följande sätt: 15 % av antalet anställda + 17,5 % 
av antalet elever. För 100 anställda och 756 elever ska därför 
148 stycken cykelparkeringar angöras. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Kollektivtrafik
Myråsskolan ligger i direkt anslutning till busshållplats 
Myråsskolan, utmed Kyrkvägen. Här går stadsbusslinje 5 
som åker Brämhult - Södra torget - Sjömarken. Bussen avgår 
fyra gånger i timmen under dagtid och två gånger i timmen 
kvällstid.

Angöring och utfarter
Nya gång- och cykelvägar samt ett bra utbud av cykelpar-
kering skapar goda förutsättningar för elever och anställda 
att göra resor till och från skolan med cykel, då stor del av 
skolans upptagningsområde är boende i närområdet. 

Angöring och utfart för fastighetens parkering i norra 
planområdet kommer att ske via Tallgatan. För att minimera 
antalet in- och utfarter utmed Tallgatan har dessa samordnats  
vilket minskar antalet korsningspunkter mellan fordonstrafik 
och oskyddade trafikanter. 
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Lastbilar kan angöra och lämna gods till skolan i nordöstra 
planområdet, från parkeringsyta längs med Tallgatan. En 
begränsad utfart mot Kyrkvägen möjliggör att av- och pålast-
ning kan ske på ett trafiksäkert sätt. 

Den planerade idrotthallen angörs med infart från Kyrkvä-
gen, med en enkelriktad lösning, där utfart sker längs med 
Skogslindgatan (se bild sidan 10). 

Parkeringen och avsläppningsytan intill idrottshallen samt 
möjlighet att stanna till utmed Myråsgatan möjliggör en säker 
hämtning och lämning, i direkt anslutning till skolområdet.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Riksväg 40 som utgör riksintresse 
ligger drygt 480 meter söder om planområdet och bedöms 
inte påverkas negativt av detaljplanen.

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom område som utreds som möjlig 
sträckning för höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan, 
vilken kallas för röd korridor. I det aktuella läget förutsätts 
dock banan hamna i tunnel under mark och riksintresset 
förväntas därmed inte påverkas negativt. Kommunens 
bedömning är att det inte finns någon motsättning mellan ny 
byggnation och Götalandsbanan på aktuell plats. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Det skall finnas möjlighet att omhänderta dagvatten inom 
kvartersmarken. Exploateringen skall inte innebära ett högre 
flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga neder-
bördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-
tenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade 
för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvatten-
flödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet, dels utifrån dagens situation och därefter utifrån 
framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden 
i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det avleds till 
dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledning finns i närheten, men kapaciteten behöver 
utredas närmare.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Inom planom-
rådet finns ett E-område längs med Myråsgatan för befintlig 
transformatorstation, som är stort nog så att det finns 
möjlighet att bygga en ny intill inom användningsområdet. 
Transformatorstation tillåts även inom hela skolans område.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Inom skolans relativt platta område finns utemiljöer som är 
viktiga för barnens lek som ger möjlighet att utforska och 
inbjuder till aktivitet och rörelse. Större natur- och skogs-
områden, både barr- och lövskog med höga naturvärden, 
finns inom 150 - 300 meter från skolområdet, vilka nyttjas av 
skolan.

Den vegetation som finns på skolgården är vikig för barnens 
vistelse utomhus, då den bidrar med variation för lek men 
även bidrar med skugga och temperatursänkning under 
varma dagar.

Biologisk mångfald
Planområdet har en varierad utemiljö, med öppna ytor, 
en mindre skogsdunge med väl upptrampade stigar samt 
buskage och alléer som återfinns i skolans ytterområden och 
längs med några av skolans större gångvägar. Vegetationen 
bidrar till en variation av både växt- och djurarter som är 
positiv för platsens biologiska mångfald.

Ensidig allé av naverlönn längs med Kyrkvägen, vilken ska ersättas.
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Skogslindgatan växer fyra träd av ask som likt övriga alléer 
är biotopskyddade enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. I samband 
med skolans utbyggnation riskerar några träd att skadas. För 
nedtagning och återplantering av vissa av träden som utgör 
allé har dispens sökts och beviljats av Länsstyrelsen. För att 
säkerställa att de biotopskyddade träden ersätts i enlighet med 
Länsstyrelsens villkor och så att de uppfyller kriterier för en 
biotopskyddad allé, sker återplanteringen i samråd mellan 
Borås Stads berörda förvaltningar.

Placeringen av ny skolbyggnad utmed Kyrkvägen har 
resulterat i behov att ta ner åtta lönnar, numrerade 2 - 9 inom 
område B (se bild på sidan 16). En grupp som inkluderat 
berörda förvaltningar i Borås Stad har utrett lämplig place-
ring och utformning av skolbyggnaderna med tillhörande 
utemiljö. Förslaget skapar sammanhållna byggnader med 
utemiljöer mellan huskropparna som inte ska upplevas som 
trånga. Deras rötter och trädkronor riskerar att kraftigt 
skadas under byggnationen av bland annat schaktning, skador 
i trädkronorna och hårt kompakterad jord och föreslås därför 
att tas ner. Dessa träd ska i samband med den här detalj-
planen återplanteras. De nya träden planteras med samma 
c/c-avstånd, cirka sju meter, som de befintliga lönnalléerna. 
C/c-avstånd innebär avstånd mellan trädens mittpunkter. 

På Myråskyrkans fastighet, utmed Kyrkvägen växer en 
skyddsvärd ask som har en buffertzon på 16 meter i radie. 
Den ryms inom prickmark för detaljplanen och påverkas 
inte negativt av de åtgärder som sker i samband med den här 
detaljplanen.

Rekreation och kulturlandskap
Tillgången till rekreationsområde är relativt god. Myråssko-
gen finns tillgänglig inom 150 meter, som består av en 
barrskog med höga naturvärden som används som rekrea-
tionsområde av skolan. Cirka 600 meter från planområdet 
finns lövskog som klassats med mycket höga naturvärden. 
Dessutom är stadsdelen Myrås och angränsande stadsdelar 
berikade med flera gröna stråk och kilar. 

Fem lekplatser finns i skolans närområde, inom en till sex 
minuters gångavstånd. Tre av lekplatserna är tillgänglighets-
anpassade. 

Lagenligt skyddad natur
Runt Myråsskolan, längs med Kyrkvägen, Skogslindgatan 
och Tallgatan växer ensidiga alléer. De är lönnar, som 
uppskattningsvis har planterats under 60- och 70-talet. Längs 

Allén längs Kyrkvägen ramar in skolgården och bidrar till rumslighet och skugga. På skolgården finns friytor med både hårdg jorda ytor och vegetation.

Skolgårdens varierade miljö skapar spännande lekytor. Träddunge som skapar välanvänd lekmiljö på skolgården.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

Utmed Skogslindgatan står fyra askar i rad, numrerade 
10 – 13 inom område E, som i ny detaljplan hamnar i gata 
och kommer i konflikt med planerad utfart och ny gång- och 
cykelväg. De föreslås därför också att tas ner.

Totalt avses tolv träd att tas ner vilket exploatören ska 
bekosta. För att kompensera avverkning av träden ska 
återplantering ske inom skolans område. Inom område B 
återplanteras cirka sex träd och övriga träd återplanteras i 
ensidig allé utmed Skogslindgatan inom område E och F. 
Inom område B, E och F återplanteras sammanlagt 16 – 18 
nya träd. De träd som inom område F är vitala ska bevaras 
och komplettering sker kring dessa.

I samband med angöring av ny cykelväg längs Kyrkvägen 
2018 togs sex stycken askar och lönnar inom område D 
(se bild sidan 16). De kommer vid upprättande av den här 
detaljplanen att ersättas inom skolans fastighet. De nya träden 
planteras likt övriga återplanterade alléträd inom skolom-

Bevarat träd

Nytt träd

Skolbyggnader 

50 meter

Myrå
sg

ata
n

Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Alléer omger Myråsskolan efter återplantering. (Grundmaterial från: Okidoki! 
Arkitekter AB och Mark & landskap, 2019-10-11)

A

C

B

D
E

F

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Myrå
sg

ata
n

Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Karta över skolområdets alléer, uppdelade i A, B, C, D och E. Läs mer under rubriken Lagenligt skyddad natur. (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och 
Mark & landskap, 2019-10-11)



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 17

rådet. De ska planteras på ett sådant sätt att de ansluter till 
den befintliga allén i område C. Det innebär att elva - tretton 
nya träd ska planteras inom område D. Kostnaden för att 
återplantera dessa träd ska Borås Stad bekosta. Kostnader för 
underhåll och skötsel kommer fastighetsägare att stå för.

Återplantering av alléträd kommer att skapa en sammanhål-
len allé som omger skolan på tre av fyra gator. Alléerna ger 
rumsliga värden både på skolgården och för gaturummen 
som omger skolan.

Länsstyrelsen gav 2019-04-26 dispens från biotopskyddsbe-
stämmelserna för att Borås Stad att ta ner 12 stycken biotop-
skyddade alléträd inom berörda fastigheter. Länsstyrelsen gav 
även dispens i efterhand för de sex biotopskyddade alléträden 
som i samband med utbyggnation av gång- och cykelvägen 
utmed Kyrkvägen togs ner. Länsstyrelsen föreskriver att 
kompensationsåtgärder i form av återplantering av minst 18 
träd skall ske. Villkor för nedtagning av beskrivs i Länsstyrel-
sens beslut, vilket har vidarebefordrats till exploatören.

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ska utföras för nedtagning av träd i 
biotopskyddad ensidig allé. Anledningen till att kompensa-
tionsåtgärder ska utföras är på grund av att endast sex - sju 
träd avses återplanteras inom område B, vilka inte motsvarar 
det antal som står inom ytan idag. För att inte minska antalet 
träd och därmed biotopskyddade alléer ska fler alléträd plan-
teras. Kompensationen föreslås bestå av återplantering och 
nyplantering av ensidig trädallé, längs med Skogslindgatan, 
område E och F. Målsättningen är att Tallgatan, Kyrkvägen 
och Skogslindgatan ska ha sammanhållna trädalléer.

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast i samband 
med exploateringens färdigställande.

Grönområdesplan
Planområdet är inte utpekat i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts (Cowi 2019-06-07). 
Utredningen visar att planområdet i huvudsak består av sand 
som lokalt underlagras av silt. Stabilitetsförhållanden bedöms 
vara tillfredställande inom hela undersökningsområdet. Allt 
organiskt material ska avlägsnas innan grundläggning.

Mer information och rekommendationer finns i den geotek-
niska utredningen som finns som en bilaga till planbeskriv-
ningen.

Förorenad mark
Planområdet var tidigare jordbruksmark och en miljötek-
nisk markundersökning har utförts för att säkerställa att 
planområdet inte är förorenat. Utredningen visar att med 
avseende på befintlig och planerad markanvändning inom 

provtagningsområdet bedöms detekterade halter av metaller 
och petroleumprodukter ej utgöra någon risk för människors 
hälsa och/eller markmiljö. COWI AB bedömer av den 
orsaken att det ej föreligger något saneringsbehov inom 
undersökningsområdet. 

Mer information kring förorenad mark finns i den miljö-
tekniska markutredningen som finns som en bilaga till 
planbeskrivningen.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
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bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

7. Sociala perspektiv
Myrås och Brämhult är i stort behov av nya skollokaler och 
en elevkapacitetsökning. Genomförandet av planen löser den 
brist som finns idag och tryggar en långsiktig barnomsorg. 

Borås Stad utgår från siffror gällande befolkningsprognoser 
när antal skolplatser planeras. Myråsskolan är idag trångbodd 
och i norra Brämhult planeras nya bostäder som bidrar till 
ett ökat behov av en större elevkapactiet på Myråsskolan. 
Beräkningar för behovet av skolplatser ska både tillgodose 
dagens behov men även en ökning av bostäder.

I samband med den här detaljplanen tillskapas nya gångbanor 
samt gång- och cykelvägar till och från området vilket ger 
förbättrad mobilitet och tillgänglighet, för barn och boende i 
närområdet.

Den nya bebyggelsen kommer att medföra en fysisk föränd-
ring av området och en ringa ökad skuggning på några av de 
omgivande fastigheterna. Bebyggelsens utformning i form av 
höjd och exploateringsgrad bedömer Borås Stad inte medföra 
en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.

Mötesplatser
Byggnationen av en ny idrottshall på Myråsskolan är viktig 
för att skapa större möjligheter för barn och unga att träffas 
och delta i aktiviteter även utanför skoltid. Att idrottshallen 
planeras som fullstor innebär att fler sporter kan utövas i 
lokalen, vilket krävs för en modern skolundervisning. Det 
är en viktig möjlighet till möten i stadsdelen Myrås för alla 
åldrar och kommer att bidra till att människor från andra 
stadsdelar besöker hallen.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Det är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar låga 
bullernivåer från gator i närområdet och indikerar inte att 
planområdet skulle vara bullerutsatt.

Den verksamhet som tillåts anses inte ge upphov till något 
buller som kan störa omgivande bostäder.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
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förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I 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 nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Kyrkvägen, Skogs-
lindgatan, Myråsgatan samt Tallgatan ska ha kvar sin använd-
ning som kommunala gator.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet, i det här fallet gatorna 
som omsluter skolans verksamhet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av dessa.

Kvartersmark
Bokstaven S står för Skola och tillåter all sådan verksamhet. 
Även idrottshall, matsal, bibliotek, personalkontor, skolgård 
och parkering som hör till skolverksamheten ingår i använd-
ningen. Bokstaven E står för tekniska anläggningar, vilket 
har preciserats för transformatorstation, vilka tillåts inom 
hela skolans kvartersmark.

Mark där byggnad inte får uppföras är markerat med prickar.

Mark där endast mindre komplementbyggander får uppföras 
är markert med korsmark. Inom korsmark får endast 75 m2 
uppföras och totalhöjden för dessa är begränsat till +244 
meter över angivet nollplan, vilket mostavarar cirka fyra 
meter.

Över planområdet sträcker sig två områden med prickmark 
och bestämmelsen u. Det betyder att marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar som till 
exempel ledningar för vatten och avlopp samt el. Här får inte 
byggnader uppföras.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. Skolan 
tillåts en byggnadsarea på totalt 6075 m2, inom hela 

kvartersmarken, varav 75 m2 av dessa tillåts inom korsmark 
utmed Myråsgatan. Det säkerställer att skolans elever även 
långsiktigt får tillräckligt stora utemiljöer och friytor för lek 
och rörelse. 

De maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en romb 
med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över nollpla-
net. Högsta tillåtna totalhöjd för skolans huvudbyggnader är 
+ 251 meter över grundkartans nollplan. Det innebär en höjd 
på cirka 15 meter som motsvarar tre till fyra våningar. Att 
planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att oavsett om 
marknivån förändras kommer bebyggelsens inte tillåtas bli 
högre än i detta fall +251 meter över grundkartans nollplan. 
Detta säkerställs vid bygglovsgivning. Skolbyggnaden har 
idag en höjd på cirka 12 meter, vilket motsvarar tre våningar. 

Den maximala totalhöjden för idrottshallen är +251 meter 
över grundkartans nollplan. Det är en flexibel bestämmelse 
som möjliggör att det i byggnaden finns utrymme för en 
fullstor idrottshall med tillräcklig frihöjd för att fler sporter 
ska kunna utföras i hallen. 

Ett mindre område vid Myråsgatan har bestämmelsen 
E1 vilket står för tekniska anläggningar, specificerat för 
transformatorstation. Byggnaderna inom området får uppta 
totalt 40 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga 
ytterligare en transformatorstation av samma storlek som den 
som finns inom området idag. De tekniska anläggningarna 
får ha en totalhöjd på max 242 meter över nollplanet vilket 
innebär att de kan vara cirka 3 meter höga.

Bestämmelsen n1 anger att allé ska finnas längs med Kyrkvä-
gen, Skogslindgatan samt Tallgatan. Träd vid återplantering 
ska vara lövträd och vara minst 20 cm i stamomfång och 
för all återplantering inom planområdet gäller att träden ska 
leva mer än fem år, annars ska dessa ersättas med nya träd. 
Beslut från Länsstyrelsen anger villkor för hur, vad och när 
alléträden ska återplanteras.

Utförandebestämmelsen b1 anger att ett område ska anläggas 
med genomsläppligt markmaterial, för att ge nyplanterade 
träd goda förutsättningar. 

Utformningsbestämmelsen f1 anger att fasad utmed Skogs-
lindgatan ska huvudsakligen vara klädd med vegetation vilket 
bidrar med både estetiska värden och skydd för fasaden.

Ett antal varsamhetsbestämmelser har införts, för att reglera 
befintliga byggnaders utformning. Dessa anges på plankartan 
med k1 och k2. Detaljer som är reglerade med varsamhetsbe-
stämmelser får bytas ut mot nya om de är utformade enligt 
bestämmelserna. Varsamhetsbestämmelserna anger att 
fönstersnickerier ska utformas likt ursprungliga och bröst-
ningspanel ska vara av trä likt befintliga. Fasader skall utföras 
i gult tegel likt befintligt och takmaterial ska vara tegelrött 
taktegel.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025. 
Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Planförslaget bidrar framförallt till det strategiska 
målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” 
genom att skolverksamheten kan utökas och utvecklas över 
tid.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. De strategier 
som är viktiga för utformning av den här detaljplanen är 
följande:

 » Styrkan kommer inifrån vilket innebär att komplettering 
och förtätning ska växa främst där det redan är byggt, 
vilket utnyttjar infrastruktur och mark optimalt. Det 
eftersträvs genom att utnyttja befintligt skolområde och 
effektivisera byggrätten inom planområdet. Strategin 
går hand i hand med:

 » Grönt och blått runtom som framhåller vikten av en 
sammanhållen bebyggelse för att värna om nära, till-
gängliga och sammanhängande natur- och rekreations-
områden. Skolan har god tillgång till naturområden 
med höga naturvärden och har en varierad skolmiljö.

 » Mer mötesplatser och målpunkter understryker vikten att 
utveckla offentliga mötesplatser i alla stadsdelar. En 
idrottshall inom planområdet möjliggör en mer varierad 
idrottsutövning och träningsform på skoltid men även 
under kvällstid. Likt Daltorphallen kan det skapa en 
offentlig mötesplats som lockar människor i olika åldrar 
från fler delar av kommunen.

Miljömål
Nationella miljömål fungerar som stöd när något nytt ska 
byggas. En god bebyggd miljö är ett av dessa mål med tillhörande 
delmål. Målet beskrivs av riksdagen som ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Myråsskolan ligger med god bussförbindelse mot centrala 
Borås, vilket uppmuntrar till hållbara resor för de som bor i 
andra delar av Borås Stad. Gång- och cykelväg byggdes under 
vintern 2018/2019 ut längs Kyrkvägen vilket förenklar en 

trafiksäker rörelsemönster till och från skolan. I samband 
med detaljplanen föreslås ytterligare gång- och cykelväg 
samt gångbanor att byggas ut. Det bidrar till att uppfylla det 
nationella miljömålet om begränsad klimatpåverkan samt det 
regionala tilläggsmålet att det ska vara lätt att gå, cykla och 
åka kollektivt.

Smarta och effektiva lösningar på skolgården kan bidra till 
en bättre hantering av dagvatten samt en ökad biologisk 
mångfald i området.

Nya byggnader inom planområdet ska byggas i enlighet med 
Borås Miljömål, Mål 3. Borås stad bygger hållbart och skapar för 
en hälsosam livsmiljö. Byggnation och materialval ska ske på 
ett miljö- och hälsomässigt hållbart sätt, för att bidra till en 
positiv påverkan av miljön.

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

Undersökning av  
betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, huvudmannen för skollokalerna, ansvarar för 
samtliga åtgärder, utförande och kostnader gällande bygg-
nads- och anläggningsarbeten som föranleds av detaljplanen.  

För exploatören innefattar det rivning av byggnad på 
fastigheten Borås Myrås 1:163, tillbyggnad av skola och 
nybyggnation av idrottshall inom fastigheterna Borås Myrås 
1:163 respektive Borås Myrås 1:107 med tillhörande anlägg-
ningar och anslutningar, parkering samt ny in-och utfart till 
fastigheterna.

I exploatörens ansvar ligger även anläggande av gång- och 
cykelväg längs Skogslindgatan mellan Kyrkvägen och 
Myråsgatan samt anläggande av gångväg längs Tallgatan 
mellan Kyrkvägen och Myråsgatan. Befintlig gångväg längs 
Myråsgatan ska förlängas, även detta är exploatörens ansvar. 

Exploatören ansvarar för och bekostar urkoppling samt flytt 
av befintlig fjärrvärmeledning till byggnad som ska rivas på 
fastigheten Borås Myrås 1:163.
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De träd som tas ner i samband med tillbyggnation av skolan 
(område B, se bild s. 16) samt i samband med anläggande av 
gång- och cykelväg längs Skogslindgatan (område E, på s. 
16)  ansvarar exploatören för att återplantera. Exploatören 
ansvarar också för att plantera enhetlig trädrad utmed 
Skogslindsgatan (område F och E, på s. 16)  som en 
kompensationsåtgärd för att antalet träd som återplanteras 
inom område B inte motsvarar antalet träd som står där idag. 
Samtliga träd står på kvartersmark och exploatören ansvarar 
för skötsel av dessa. Exploatören ansvarar även för framtida 
drift och underhåll av området.

Kommunen ansvarade för anläggande av gång- och cykelväg 
längs Kyrkvägen. De träd (område D, se bild sid.15) som 
togs ner i samband med anläggande av gång- och cykelväg 
ansvarar kommunen för att återplantera. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns, 
se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
av allmänna anläggningar för el till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns, se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift av allmänna anläggningar avseende 
fjärrvärme till de byggnader inom planområdet som ännu ej 
är anslutna, se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av 
allmänna platser (LOKALGATA) inom planområdet. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive ledningsägare ansvarar för och bekos-
tar.

Avtal
Ett internarrendeavtal mellan jordägaren kommunen och 
arrendatorn, huvudmannen för skolanläggningen, ska 
upprättas för upplåtelse av marken för skolområdet.

De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar 
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar 
respektive ledningsägare för.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Myrås 1:163 och 
Myrås 1:107 samt del av fastigheterna Myrås 1:1, del av Myrås 
3:1 och del av Myrås 1:95 vilka samtliga ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:163

 » Kvartersmarkens användning ändras från allmänt 
ändamål (A) till skola (S) och teknisk anläggning (E).

 » Ny byggrätt tillskapas för skola (S) och teknisk anlägg-
ning (E)

 » En fastighet för teknisk anläggning (E) avstyckas från 
Borås Myrås 1:163.

 » Markens nyttjande begränsas av två u-områden där 
marken reserveras för allmännyttiga underjordiska 
ledningar.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:107

 » • En ny byggrätt tillskapas för skola (S) och teknisk 
anläggning (E).

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:1

 » Ett servitut med rätt för utfart över Myrås 1:1 bildas 
med förmån för fastigheten Myrås 1:24.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:1, Myrås 3:1 
och Myrås 1:95

Kommunen sköter drift och underhåll av vägar inom vägför-
eningarna Myrås GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 i Brämhult 
tätort. För att anpassa förvaltningen av allmänna plaster till 
rådande förhållande, föreslås att vägföreningens ansvars-
område ska omprövas på lokalgatorna inom planområdet 
och ersättas av kommunalt huvudmannaskap. Ansökan om 
omprövning av gemensamhetsanläggningarna Myrås GA:1 
och Brämhults-Ön GA:1 på del av fastigheterna Borås Myrås 
1:1, Myrås 3:1 och Myrås 1:95 lämnas därför in till Lantmäte-
riet. (Se kartbild på sidan 22)

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanlägg-
ningar

Planbestämmelse om markreservat medför inte rätt att 
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom 
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av 
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten 
till området kan även säkerställas genom ledningsrätt. 

Område för teknisk anläggning, E-område, inom planområ-
det kommer bilda en egen fastighet genom avstyckning från 
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Borås Myrås 1:163. De rättigheter avseende ledningar som 
idag finns på fastigheten Borås Myrås 1:163 kommer efter 
avstyckning att istället belasta den avstyckade fastigheten. 

Gemensamhetsanläggningarna Myrås GA:1 och Brämhults-
Ön GA:1 inom planområdet omprövas.

Tekniska frågor

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i december 2018. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

 » Borås Stad Tekniska förvaltningen – belysningsel och 
dagvatten

 » Borås Elnät AB – el

 » Borås Energi och Miljö AB- fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Splitvision- fiber

 » Telia Sonera Skanova Access AB- tele

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsätt-
ning. Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs 
av detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar 
att undersöka.

Nuvarande ledningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme 
kan nyttjas. Fjärrvärmeledningen till byggnad på Borås Myrås 
1:163 som ska rivas behöver kopplas ur och eventuellt flyttas.

Borås Elnät AB har en transformatorstation inom plan-
området som inte kommer att påverkas av exploateringen. 
Området kring transformatorstationen planläggs för teknisk 
anläggning (E) och kommer efter planens antagande att bilda 
en egen fastighet.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Borås Stad.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastigheternas marknadsvärde. 

Exploatören får kostnader som föranleds av byggnation samt 
rivning av byggnad på Borås Myrås 1:163.

Kommunen får kostnader för anläggande av gång- och 
cykelväg längs Kyrkvägen samt återplantering av träd som tas 
ner i samband med anläggande av gång- och cykelväg. 

Förrättningskostnaden för omprövning av gemensamhets-
anläggningarna Myrås GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 samt 
avstyckning av område för teknisk anläggning (E) bekostas 
av kommunen.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive ledningsägare ansvarar för och bekos-
tar. 

Planavgift debiteras vid bygglov.

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:400

Myrås 1:1

Myrås 1:95

Myrås 3:1Skogslindgatan 

Myrå
sg
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n

Del av fastigheterna Myrås 1:1 (gul) Myrås 3:1 (blå) och 1:95 (röd) är med 
i planområdet. Samtliga ägs av Borås Stad. Svart streckad linje illustrerar 
planområdesgränsen.  



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 23

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
 » Trafikutredning (SWECO, 2019-02-25)

 » Skuggstudie (Borås Stad, 2019-10-18)

 » Geoteknisk markundersökning  
(COWI AB, 2019-06-07)

 » Miljöteknisk markundersökning  
(COWI AB, 2019-05-10)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Sara Aneljung 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Linda Sahlström 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
18 mars 2019 har ägt rum under 28 mars 2019 – 3 maj 2019 
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har 
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

19 remissinstanser, 15 sakägare (sammanställda i 9 stycken 
yttranden) och 4 övriga har skickat in yttranden under 
samrådstiden.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter kring:

 » Trafik på alla skolans omgivande gator 

 » Behov av parkeringsplatser

 » Utformning och placering av nya byggnader och 
varsamhet för befintliga byggnader 

 » Skuggbildning från nya byggnadsvolymer

 » Hantering av skolans utemiljö

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Avgränsningen mellan allmän platsmark och kvar-
tersmark har förändrats något. Befintlig parkering i 
korsningen Myråsgatan/Tallgatan kommer att vara kvar 
och blir kvartersmark för skoländamål med prickmark, 
vilket innebär att byggnad inte får uppföras. Kvarters-
mark för skoländamål har justerats utifrån planerad 
gångbana utmed Myråsgatan och planerad gång- och 
cykelväg utmed Kyrkvägen.

 » Inom kvartersmark har byggrättens placering och 
utformning förändrats för att tillgodose skolans behov 
och för att tydliggöra maximala byggnadshöjder. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan, Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2019.

1. Yttranden från remisspart 25

S1 Kommunstyrelsen  25

S2 Länsstyrelsen  25

S3 Trafikverket  26

S4 Tekniska nämnden 26

S5 Miljö- och konsumentnämnden   26

S6 Borås Energi och Miljö  27

S7 Borås Elnät  28

S8 Lantmäterimyndigheten 28

S9 Förskolenämnden  28

S10 Kulturnämnden  28

S11 Räddningstjänsten  28

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  28

S13 Lokalförsörjningsnämnden  28

S14 Polismyndigheten 29

S15 Västtrafik 29

S16 Grundskolenämnden 29

S17 Hyresgästföreningen 29 

S18 Telia Company 29

S19 Vattenfall Eldistribution AB 29

2. Yttranden från sakägare 29

S20 Myrås 1:24 29

S21 Myrås 1:22 32

S22 Myrås 1:158 33

S23 Myrås 1:97 33

S24 Myrås 1:94 35

S25 Myrås 1:118 36

S26 Myrås 1:25 38

S27 Myrås 1:127 39

S28 Myrås 1:27 40

3. Synpunkter från övriga 40

S29 Myrås 1:179 40

S30 Myrås 1:162 41

S31 Myrås 1:162 42

S32 Styrelsen Föräldraföreningen Myråsskolan 44

Exploateringsgrad och tillåtna höjder har reviderats 
och förtydligats på plankartan och i planbeskrivningen. 
Exploateringsgraden har utökats något och anger bygg-
nadsarea för hela skolans område. Den tillåtna höjden 
anges i granskningshandlingarna över hela skolans 
område, +251 meter över angivet nollplan. Utöver den 
angivna höjden tillåts inga ytterligare byggnadskon-
struktioner såsom fläktrum och hisschakt.
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 » En utökad skuggstudie har tagits fram som visar fler 
timmar under valda dagar. Det är underlag för en 
tydligare bedömning om byggnationens påverkan för 
boende som angränsar till planområdet.

 » Tillagda planbestämmelser avseende u-område har 
kompletterat granskningshandlingarna för att säker-
ställa placering och tillgänglighet till berörda ledningar.

 » Tillagda planbestämmelser om markmaterial och 
korsmark för att skapa bättre förutsättningar för 
befintlig och ny vegetation inom planområdet.

 » Varsamhetsbestämmelser anger hur befintliga kultur-
historiska värden ska hanteras framöver.

 » I planbeskrivningen har kapitlet Åtgärder trafik revi-
derats och förtydligats med de åtgärder som föreslås 
för att skapa en tryggare trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter, bilister, såväl som för boende som skolans 
elever och anställda.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

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

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 175 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2019-03-27 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut 
(§ Pl 2019- 000001) på att skicka ut detaljplanen på samråd. 
Samrådet pågick 28 mars - 3 maj 2019.

Beslutet grundar sig på att Grundskolenämnden framfört ett 
behov av ökad elevkapacitet till Lokalförsörjningsnämnden. 
Behovet av fler skolplatser är stort i Borås Stad och förväntas 
fortsätta öka inom det aktuella upptagningsområdet.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Det är viktigt att gatumiljön vid skolan ses över och får en 
förhöjd trafiksäkerhet i samband med skolutbyggnaden. 

Gestaltning och utformning av idrottshallen är viktig med 
hänsyn tagen till omkringliggande bebyggelse. Kommunsty-
relsen vill att möjligheten prövas att idrottshallen placeras 
längre ifrån Skogslindgatan, för att ge plats för ytterligare 
på- och avstigningsplatser för eleverna.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses.

Gatumiljön har setts över och ett antal förslag på åtgärder 
som förhöjer trafiksäkerheten för såväl oskyddade trafikanter 
som bilister kommer att genomföras i samband med detalj-
planen. Gångbanor planeras att byggas ut utmed Tallgatan 
och Myråsgatan. Gång-och cykelväg planeras att byggas ut 
utmed Skogslindgatan, som ansluter till befintliga gång- och 
cykelvägar utmed Kyrkvägen och Dammkullevägen. Fler 
åtgärder finns beskrivna i planbeskrivningen under rubrik 
Åtgärder trafik.

På- och avstigningsplatser finns utmed Myråsgatan och vid 
parkeringen utmed Kyrkvägen intill idrottshallen. Åtgärder 
för att begränsa parkering på ytor avsedda för lämning och 
hämtning kommer att möjliggöra en effektivare lämna- och 
hämtasituation utmed Myråsgatan, där parkering endast 
kommer att tillåtas 15 minuter. Parkeringen i korsningen 
Tallgatan/Myråsgatan kommer till skillnad från samrådsför-
slaget att vara kvar men är i granskningsförslaget planlagt 
som kvartersmark och inom skolans användningsområde. 
Det bidrar till att skolan kan utnyttja ytan för både parkering 
och för lämning och hämtning. Sammanlagt möjliggörs 
cirka 70 parkeringsplatser att anläggas inom skolområdet. 
I samrådshandlingarna var förslaget 53 parkeringsplatser 
och nytt förslag innebär då en möjlig ökning med drygt 15 
parkeringsplatser. 

Idrottshallens gestaltning och utformning samt placering har 
setts över och för att skapa ett ändamålsenligt byggande och 
en skolgård med tillräckligt stora och sammanhållna utemil-
jöer på skolan föreslås idrottshallen placeras likt samrådsför-
slaget men en meter längre in från Skogslindgatan. Hallen 
hamnar på så sätt drygt 22 meter från närmsta bostad utmed 
Skogslindgatan.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett anta-
gande av detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

S3 Trafikverket
Trafikverket ser positivt på att kommunen möjliggör för 
utbyggnad av befintlig samhällsservice och har inget att 
erinra mot att planen antas förutsatt kommunen är medveten 
om att området kan komma att påverkas av utbyggnaden 
av höghastighetsjärnvägen, Götalandsbanan. Eftersom 
planområdet utgörs av ett befintligt skolområde bedömer inte 
Trafikverket att utökad servicebebyggelse påtagligt försvårar 
utbyggnaden av det framtida riksintresset för järnvägen.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan, under rubriken 
Götalandsbanan.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan 
för Myrås 1:163 m.fl., under förutsättning att nämndens 
synpunkter beaktas.

En trafikutredning har gjorts som betonar vikten av trafiksä-
kerheten för skolbarnen vid lämning/hämtning med bil samt 
de av barnen som kommer gående eller cyklande till skolan. 
Nya gångbanor föreslås utmed Tallgatan och Skogslinds-
gatan. För lämning/hämtning utmed Myråssgatan föreslås 

en breddning av trottoaren samt ombyggnad av korsningen 
Tallgatan/Myråsgatan. Sistnämnda åtgärder ska förtydligas 
i genomförandebeskrivningen att de ska bekostas av exploa-
tören. Tekniska nämnden anser att det ska förtydligas av 
genomförandebeskrivningen att samtliga föreslagna åtgärder 
som föranleds av exploateringen ska bekostas av exploatören.

Allt dagvatten inom skoltomten ska omhändertas inom egen 
kvartersmark. Tekniska nämnden vill framhålla vikten av att 
dagvatten hanteras inom kvartersmarken då de lägre belägna 
tomterna utmed Kyrkvägen historiskt har haft problem med 
dagvatten från den högre belägna marken.

Såsom trafikutredningen framhåller är det viktigt att 
p-platserna på kvartersmark utmed Tallgatan samordnas vad 
avser in/utfarter så att antalet konfliktpunkter utmed den 
föreslagna gångbanan minimeras.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses.

Genomförandebeskrivningen har i granskningshandlingarna 
förtydligats angående kostnadsfördelningar för föreslagna 
åtgärder som föranleds av exploateringen. Kostnader för 
utbyggnation av angränsande gångbanor samt gång- och 
cykelväg åläggs exploatören. Återplantering av allé utmed 
Kyrkvägen, inom område D (se skiss sidan 16) åläggs 
kommunen medan övrig återplantering av allé åläggs exploa-
tören, om nedtagning av allé blir aktuellt.

Dagvatten ska hanteras inom kvartersmark. Dagvatten-
åtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter 
ombyggnationen inte avleder mer dagvatten än motsvarande 
maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med befintliga förhål-
landen, innan det avleds till allmänna dagvattenledningar.

Parkeringsplatserna på kvartersmark utmed Tallgatan har i 
granskningsförslaget samordnats avseende in- och utfarter, 
för att skapa färre konfliktpunkter utmed gatan, vilket skapar 
en tryggare trafikmiljö. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen med 
följande synpunkter:

 » Området norr om byggnaden som ska rivas i mitten 
av planen som idag är en träddunge bör i plankartan 
vara prickmark med marklov. Detta för att skydda den 
säregna miljön som är värdefull för barnen på skolan, 
vilken ger skugga och ro.

 » I plankartan under upplysningar står det hänvisat till 
planbeskrivningen för information om det biotopskyd-
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dade alléerna. Hänvisningen borde framförallt vara 
till den dispensen som är sökt för nedtagning av de 
skyddade träden. Det är endast dispensen som juridiskt 
reglerar vad som gäller för alléerna och kompensations-
åtgärderna.

 » Angående texten om trädens stamomfång vid nyplante-
ringar så bör det stå en miniminivå istället för ett spann 
som träden ska hålla sig inom.

 » Miljöförvaltningen vill även uppmärksamma Samhälls-
byggnadsnämnden på att inte planera för parkeringar 
direkt under de biotopskyddade alléerna som ska plan-
teras som kompensationsåtgärd för nedtagna träd. Det 
finns risk att direkt skapa en konflikt mellan träden och 
bilarna då träden kan orsaka grenar och löv som faller 
på bilarna, vissa träd kan även tappa sockerlösning vissa 
tider på året. Fåglar som sitter i träden släpper sin spill-
ning ner på bilarna vilket kan ge lackskador på bilarna. 
Man bör också tänka på att träden ska ges tillräckligt 
utrymme att kunna växa och bli gamla. Hårdgjord 
yta som inte släpper igenom vatten och luft bör inom 
detaljplanen inte göras närmare träden än 10 meter.

Miljöförvaltningen har framförallt synpunkter på hur träd 
och natur hanteras inom planen. I Miljöbalkens 7 kapitel 
finns regler om det generella biotopskyddet. Det generella 
biotopskyddet är en förbudslagstiftning som syftar till att 
skydda särskilt värdefulla naturelement. Det finns 7 olika 
sådana skyddade naturelement och träd i alléer är ett av dem. 
Dessa skydd i Miljöbalken finns av en anledning och vid 
planering i staden ska man så långt det är möjligt planera så 
att dessa skyddade naturmiljöer inte hamnar i konflikt med 
stadens utveckling. I det här fallet har Samhällsbyggnad 
bedömt att planen måste genomföras trots att den kommer 
i konflikt med alléerna och därför krävs att en dispens söks 
av Länsstyrelsen. Dispenser från det generella biotopskyddet 
brukar förenas med ett antal kompensationsåtgärder.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Den nämnda träddungen har i plankartan planlagts med 
korsmark för att bevara de positiva naturvärden området 
bidrar med till barnen och angränsande grannfastigheter. 
Inom korsmark tillåts i granskningshandlingarna endast 
mindre komplementbyggnader som tar upp en yta på maxi-
malt 75 m2. Inom planområdet krävs marklov för fällning av 
träd med en stamdiameter större än 20 cm.

I plankartan står numera under upplysningar att påverkan på 
alléträd kräver dispens från Länsstyrelsen, för att det tydligt 
ska framgå för alla biotopskyddade alléer inom planområdet.

De träd som ska planteras som kompensation för nedtagning 
av alléträd regleras i ny plankarta med en minimistorlek för 
stamomfång istället för ett spann.

För den ytan där träd som ska återplanteras utmed Kyrk-
vägen mot korsningen Skogslindgatan och Kyrkvägen ska 
genomsläppligt markmaterial användas. Det planläggs för 
att förse de nyplanterade träden med bättre förutsättningar 
att etablera sig i en relativt hårdgjord miljö. Det regleras med 
planbestämmelse om genomsläppligt markmaterial, vilket på 
plankartan anges med ett litet b. Detaljplanen tar inte hänsyn 
till en eventuell konflikt mellan träden och bilarna.

Dispens från det generella biotopskyddet har sökts hos Läns-
styrelsen för de trädalléer som påverkas av en utbyggnation 
av Myråsskolan, vilken har beviljats. Dispensen anger villkor 
för hur träden ska ersättas och när alléträden kan tas ned, om 
det blir aktuellt vid en utbyggnation av skolan.

S6 Borås Energi och Miljö
På grund av lutningen i området kan ledningarna som idag 
korsar skolgården inte dras om i någon av de omgivande 
gatorna vilket gör att det är omöjligt att flytta ledningarna 
utanför fastigheten. Helst ser Borås Energi och Miljö att 
det blir ett u-område men kan tänka sig utförligare genom-
förandedel, där det tydligt framgår att exploatören bekostar 
ledningsflytt vid framtida behov.

Borås Energi och miljö önskar att få skriva in: ”På grund av 
höjdsättningen i området kan VA-ledningarna som korsar 
fastigheten Myrås 1:163 endast tillåtas flyttas marginellt från 
dagens läge.”

Angående fjärrvärmeanslutning är kapaciteten knapp här 
uppe. En idrottshall kan behöva stor effekt när flera duschar 
är igång samtidigt, så för att kunna göra en bättre bedömning 
om det är möjligt att ansluta fjärrvärme behöver vi informa-
tion om uppskattat effektbehov.

Borås Energi och miljö önskar att få skriva in: ”Fjärrvärme-
ledning finns i närheten, men kapaciteten behöver utredas 
närmare.” BEM vill även att texten om var fjärrvärmen finns 
tillgänglig stryks.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses. 

Ett u-område har ritats in i plankartan, då ledningarna vid 
behov endast kan flyttas marginellt. Det säkerställer åtkomst 
till berörda ledningar.

Information om effektbehov utreds i samråd mellan Borås 
Energi och Miljö och exploatören inför projektering.
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S7 Borås Elnät
Elnät: Både en lågspänningskabel och en högspänningskabel 
går genom planområdet och skall beaktas under byggna-
tionstiden. Borås Elnät önskas bli kontaktade i god tid för 
utredning av den kommande effektökning som beräknas bli 
av den nya byggnationen.

Stadsnät: Ingen erinran.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

I Genomförandebeskrivningen beskrivs under rubriken 
Ledningar att exploatör i god tid ska kontakta ledningsägare 
för utsättning. Utredning av effektökning utreds i samråd 
mellan Borås Elnät och exploatören inför projektering.

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

S9 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen.

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med 
beaktande av framförda synpunkter avseende byggnadens 
kulturhistoriska värde. Myråsskolan utgör ett fint exempel på 
en välbevarad 50-talsskola. Framförallt när det gäller det gula 
teglet med mönstermurning ovanför fönster och dörrar som 
är så typiskt för 50-talsskolorna. Andra typiska kännetecken 
är den indragna entrén, det tegeltäckta taket och de olika 
byggnadskropparna i vinkel. Den omgivande utomhusmiljön 
med uppvuxna träd är också värdefulla komponenter att 
bevara.

Kulturnämnden anser att ett antal k-bestämmelser som 
förtydligar varsamhet bör införas. Framförallt när det gäller 
fasader, fönsterformer samt takmaterial. Eventuellt bör också 
en skyddsbestämmelse för tegelfasaderna och ett rivningsför-
bud införas.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

För att säkerställa varsamhet på de element som Kultur-
nämnden har uppmärksammat har varsamhetsbestämmelser 
införts i plankartan, som markeras med ett litet k. Ombygg-
nad ska ske varsamt och vid behov av rivning av skolan utgår 
varsamhetsbestämmelserna.

Rivningsförbud har inte införts på grund av att skolan inte 
är såpass unik och välbevarad i sina detaljer. Borås Stad har 
gjort bedömningen att det kulturhistoriska värdet inte anses 
vara så högt att ett rivningsförbud är motiverat.

S11 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inga synpunkter i ärendet.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Genom att man bygger på befintliga byggnader och tar bort 
andra, frigörs mera ytor på skolgården. Ytorna blir även mer 
överblickbara, vilket är positivt för den upplevda tryggheten. 
Den nya fullstora idrottshallen ger större möjligheter för 
skolan att utöva flera idrottsaktiviteter och blir även mer 
attraktiv för uthyrning på kvällstid. Samtidigt ger hela detalj-
planen ökade möjligheter till aktivitet utanför skoltid, både 
för boende i området och besökare från andra stadsdelar.

Trafiken har varit ett problem i anslutning till skolans områ-
de. Därför är det bra att det planeras ett antal trafikåtgärder 
som gynnar oskyddade trafikanter. Gång- och cykelnätet 
kommer att förstärkas kring skolområdet, vilket gynnar 
barn som tar sig till och från skolan. Idrottshallen kommer 
att angöras med en enkelriktad infart via Kyrkvägen och 
utfart via Skogslindgatan, vilket förbättrar tillgängligheten 
och trafiksäkerheten, och bidrar till en säker hämtning och 
lämning.

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljpla-
nen.

S13 Lokalförsörjningsförvaltningen
Det är ett stort behov av nya grundskoleplatser inom Borås. 
Myråsskolan är en populär skola med stort upptagningsom-
råde. Viktigt är att barnens friyta säkerställs även efter en 
tillbyggnad. Därför är det viktigt att skolan kan byggas i tre 
plan och att antalet parkeringsplatser läggs på en tillräcklig 
nivå. En fullstor idrottshall möjliggör en bredare användning 
för föreningslivet inom området, men är samtidigt en förut-
sättning för att kunna bedriva verksamheten i en 4-parallellig 
skola.

För att erhålla en flexiblare planering av framtida byggnatio-
ner önskas en byggrätt som inte är uppdelad inom tomten. 
Den del av tomten som planeras för idrottshall är knappt 
tilltagen i byggnadsarea för att kunna bygga en fullstor hall. 
En och samma totalhöjd (+251m) ger likaså en flexibilitet. 
För att underlätta flödet av trafik runt skolan och att bidra till 
en säkrare miljö för eleverna så bör Myråsgatan enkelriktas. 
Myråsgatan kan då även nyttjas för tillfällig parkering för 
föräldrar som lämnar/ hämtar barn. 
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Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

Exploateringsgrad och totalhöjd har i granskningshandling-
arna angetts över hela skolans område, bortsett från ytan 
med korsmark som har en lägre totalhöjd. Det skapar en 
detaljplan som möjliggör en flexibilitet över tid. Totalhöjden 
har preciserats sedan samrådshandlingarna för att tydligt 
kommunicera hur hög skolan tillåts vara.

Åtgärder såsom enkelriktning av Myråsgatan regleras inte 
i detaljplanen men i samband med detaljplanen ges förslag 
på åtgärder som efter samrådet har justerats. Kommunen 
kommer att pröva ett infartsförbud på Myråsgatan, från 
Tallgatan. Infartsförbudet kommer att innebära att boende 
utmed Myråsgatan kommer att kunna ta sig ut från sina 
fastigheter åt båda håll men tillfart kommer att ske från 
korsningen Skogslindgatan/Myråsgatan. Det innebär för de 
boende utmed Myråsgatan en större flexibilitet jämfört med 
om gatan enkelriktades. Myråsgatan föreslås att smalnas av i 
korsningen Myråsgatan/Tallgatan, vilket skapar en tydligare 
trafikmiljö för såväl bilister som för oskyddade trafikanter.

Myråsgatan kommer att kunna utnyttjas för tillfällig parke-
ring för de som lämnar och hämtar barn. Parkeringen utmed 
gatan kommer att begränsas till 15 minuter. Det möjliggör att 
de som lämnar och hämtar kan parkera tillfälligt och gå med 
in men det skapar även större framkomlighet och tillgänglig-
het.

S14 Polismyndigheten/ Lokalpolisområdet
Lokalpolisområdet har ingen erinran.

S15 Västtrafik
Västtrafik är positiva till ytterligare utveckling i närhet till 
kollektivtrafik med bra turutbud. Det ger goda möjligheter 
för verksamma inom området att resa hållbart. Västtrafik har 
inga synpunkter på planen.

S16 Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden godkänner ändring av detaljplanen på 
Myråsskolan, Myrås 1:163.

S17 Hyresgästföreningen Sjuhärad  
Efter att ha tagit del av handlingarna gällande utbyggnad av 
Myråsskolan, Myrås 1:163 m.fl, så har vi inget att erinra.

S18 Telia Company  
Telia Company har ledningar som berörs och vill uppmärk-
samma om att samråd krävs med god framförhållning samt 
att åtgärd/flytt som blir påkallad bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. 

I Genomförandebeskrivningen beskrivs under rubriken 
Ledningar att exploatör i god tid ska kontakta ledningsägare 
för utsättning. Grundprincipen för finansieringen är att 
exploatören ska betala för de åtgärder som uppkommer till 
följd av dennes exploatering.

S19 Vattenfall Eldistrubution AB
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av 
planområdet och har därför inget att erinra.

2. Yttranden från sakägare
S20 Myrås 1:24 
Fastighetsägaren blev något förvånad då det till skillnad mot 
vad som sas vid senaste mötet som fastighetsägarna hade 
tillsammans med kommunen i höstas nu inte alls är aktuellt 
att stänga hörnet av skolan som pekar mot dennes fastighet. 
Tvärtom har kommunen nu ritat in huvudentrén och dess-
utom är på väg att projektera Myråsgatan i direkt anslutning 
till hens fastighet med följd att dennes nedfart (utökad sedan 
kort tid) i princip kommer ansluta direkt till korsning Myrås-
gatan/Tallgatan. Utöver detta planeras det nu för ett ”torg” 
som i rak motsats till vad fastighetsägaren önskar kan komma 
bli inbjudande till den typ av verksamhet som boende sedan 
många år blivit vittnen till, det vill säga diverse natt-häng 
med mopeder, bilar etc. Det är ju heller ingen hemlighet att 
rykten om annan rent olaglig verksamhet bedrivits periodvis 
just här. Det är således ett ofattbart populärt ställe att nyttja 
sena kvällar och nätter. Det känns därför lite ledsamt att ytan 
i detta fall endast kommer förskjutas några meter åt skolan 
till (lite beroende på hur detta kan komma att utformas?) 
och att de som pricken över i får Myråsgatan i direkt anslut-
ning till fastigheten. Det blir ju bara en dryg billängd från 
sovrummet till en kraftigt trafikerad väg och korsning! Skulle 
denna planbeskrivning/detaljplan i nuvarande form klubbas 
igenom så är naturligtvis  fastighetsägarens förhoppning att 
detta görs på absolut bästa tänkbara sätt sett till synpunkter 
ovan i synnerhet då det kommer få oerhört stor påverkan 
på just hens fastighet, inte bara under de tider då trafiken 
kommer vara som allra mest frekvent utan även övriga tider 
på dygnet samt helger då denna yta tycks vara omättligt 
populär. Förändringen samt påverkan på enskilda fastigheter 
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i övrigt runt skolan blir ju inte fullt så påtaglig, varför hens 
fastighet samt situation enligt fastighetsägarens uppfattning 
bör tas extra hänsyn till.

Vid höstens möte var utgångspunkten att den ”allmänna 
parkeringen” var överflödig eftersom hörnet som idag verkar 
som access punkt enligt de underlag som då visades helt 
skulle stängas. Om nuvarande detaljplan hade redovisats på 
detta möte, så hade med största sannolikhet diskussionen 
varit något annorlunda. Dagens detaljplan utgör en stor 
utmaning särskilt vad gäller korsningen Myråsgatan/Tall-
gatan. Det är naturligtvis ett troligt scenario att en stor del 
fordon kommer att ta denna väg för att på så vis komma åt 
entrén istället för att köra runt hela området, detta bör således 
också tas i beaktning. Att fastighetsägaren då skall ha en 
infart till egen fastighet som hamnar precis i skottgluggen av 
detta ter sig väldigt märkligt och för fastighetsägaren känns 
denna lösning presenterad i nuvarande detaljplan därför 
mycket olustig.

Utgångspunkten i höstas med ett stängt hörn av skolbyggnad 
mot fastighetsägarens bostad låg ju till grund för reso-
nemanget att parkeringen inte längre skulle behövas och 
eftersom det då även snuddades vid en diskussion där sanno-
likt cykelparkering eller dylikt heller inte var aktuell i anslut-
ning till detta hörn, (då avlämning mer lutade åt korsning 
Myråsgatan/Granliden längre bort) så utgick fastighetsägaren 
från att en planering där någon form av entré skulle komma 
att förläggas här inte kändes särskilt trolig. Fastighetsägaren 
vet inte hur många entréer som kommer planeras för, men i 
nuvarande detaljplan där ”torgyta” samt flytt av gata tydligt 
beskrivs, så känns det ju lite som om detta hörn blir någon 
form av större om inte huvudsaklig på- och avlämningsyta/
accesspunkt och då menar fastighetsägaren att skillnaden 
från vad som låg till underlag för diskussion i höstas är 
ganska markant. Fastighetsägaren vill naturligtvis att 
trafiksituationen som varit ett högaktuellt ämne i många år 
skall lösas så bra som möjligt för samtliga parter. Någonstans 
måste ju bilburna barn lämnas av & huvudsaken är ju att 
detta sker på bästa tänkbara sätt både praktiskt & säkert.

När chansen finns att avlasta tre av fyra gator så agerar Borås 
Stad tvärtom och belastar dem än mer. Det känns varken 
modernt eller särskilt klokt. Varför inte ett förslag där all 
avlämning/access istället sker från Kyrkvägen som redan 
idag har denna trafik och  är en bättre gata byggd för denna 
belastning ur många perspektiv. En betydande del av dessa 
bilar måste ju ändå passera skolan på Kyrkvägen endast 
för att vända köra tillbaka Myråsgatan och ut Tallgatan för 
att sedan (i fler fall än man kan tro) ta höger vid korsning 
Tallgatan - Kyrkvägen för att sedan köra förbi skolan ytter-
ligare en gång på väg ned i Brämhult. Det måste ju finnas 
utrymme för en ordentlig ficka där av och påstigning kan ske 

på ett tryggt sätt i anslutning till Kyrkvägen oavsett vilket 
håll man kommer ifrån och på så vis helt avlasta villaområdet 
innanför. Det vore intressant att höra varför denna lösning i 
jämförelse med nuvarande plan inte skulle vara ett tänkbart 
alternativ.

Dessvärre förstärker trafikutredningen endast fastighetsäga-
rens farhågor då det blir mer och mer tydligt att det nordöstra 
hörnet av skolan kommer agera någon form av huvudentré, 
vilket för hen känns väldigt besvärande. Överlag en besvi-
kelse då fastighetsägaren menar att det inte framkom vid 
trafikmötet som hölls i november och ur hens perspektiv har 
ytterst liten hänsyn tagits gällande det som diskuterades vid 
detta möte. Ingen skolverksamhet förutom idrott kommer väl 
bedrivas vid själva hallen, varför lämning och hämtning föga 
kommer avlasta entrén utanför dennes fastighet i nordostliga 
hörnet. Om alternativet är att lämna barnen direkt vid 
entrén jämfört med att låta dem passera diagonalt över hela 
området, så är det nog rimligt och tro att det blir närmast 
entrén. Det vill säga man tvingar in så mycket trafik som 
möjligt på smågatorna runt ikring. Oavsett, så är det konstigt 
att det inte Kyrkvägen någonstans nämns som ett tänkbart 
alternativ med ytor för lämning/hämtning i direkt anslutning 
till huvudbyggnadens ”framsida” för att på så vis helt avlasta 
villaområdet innanför.

Trafiksituation

Fastighetsägaren har sedan 2005 när fastigheten köptes 
sett hur trafiken ökat markant i anslutning till Myråsskolan 
överlag, men också i huvudsak just utanför dennes fastighet. 
Det har varit ett flertal tillbud genom åren varav de senaste 
resulterade i en påkörning och verkstadsbesök i anslutning till 
dennes nedfart/infart. Denna gång var det inga personskador 
utan endast plåtskador. Detta är bara en incident i mängden 
av många som under åren har skett i området innanför skolan 
där fastighetsägare vid pressade tidpunkter skall samsas 
med än mer stressade föräldrar på väg att lämna sina barn. 
Att man nu när tillfälle ges att verkligen göra något åt detta 
fortsätter att envist tvinga in trafik i villaområdet innanför 
skolan är oerhört märkligt. Borås Stads förslag innefattar fyra 
mycket kritiska punkter d.v.s. de korsningar som ligger place-
rade vid hörnen av skolområdet. I direkt anslutning till den 
enligt fastighetsägarens mest kritiska korsningen Myråsgatan-
Tallgatan ligger dennes fastighet. Varför denna är den mest 
kritiska beror på att all enkelriktad trafik från det sydvästliga 
hörnet av skolan sannolikt kommer att möta den trafik som 
uppstår när föräldrar från norra delen av Brämhult kommer 
att ta Tallgatan upp till korsningen vid dennes fastighet för 
att på så vis slippa köra runt hela skolan. Detta sker redan 
idag och med Borås Stads förslag ökar endast sannolikheten 
att det kommer fortsätta så. Det kommer bli trafikkaos i 
denna korsning. Att fastighetsägaren dessutom skall ha sin 
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nedfart/infart i princip mitt i denna korsning Myråsgatan/
Tallgatan menar hen är fullständigt orimligt. Så skulle man 
aldrig rita in en tomt/fastighet idag vad gäller anslutning till 
densamma. Dennes hus är ritat och placerat utifrån den yta 
som idag är parkering. Att flytta vägen och dra den precis 
utanför dennes tomt såsom nuvarande ritningar visar är 
upplever fastighetsägaren som bekymmersamt. Nuvarande 
plan gällande trafik runt skolan motsätter hen sig kraftigt!

Nyttja Kyrkvägen! Upprätta ordentliga av- och påstignings-
zoner i anslutning till Kyrkvägen som redan idag är bättre 
lämpad för denna typ av trafik. Det finns gott om utrymme 
mellan Kyrkvägen och befintlig byggnad och dessa zoner 
kan t.ex. vara likt den som idag är inritad intill förslag av 
ny idrottshall, med parkering direkt intill Kyrkvägen och 
gång/cykelbana samt av- och påstigning innanför parkering 
så att barnen säkert kan lämnas och hämtas. På så vis ökar 
även antalet parkeringar vilket man i nuvarande plan enligt 
fastighetsägarens mening underskattat behovet av. Man kan 
även tänka sig att flytta alternativt göra om utbyggnaden 
av skolan d.v.s. den flygel som är tänkt att placeras närmast 
Kyrkvägen. Det finns en mängd möjligheter att ta tillvara 
på för att lösa situationen med av- och påstigning längs 
Kyrkvägen för att helt få bort trafiken igenom villaområdet 
innanför skolan vilket borde vara intressant om man även har 
för avsikt att ta tillvara på fastghetsägares intressen tillsam-
mans med barnens och skolans. Inte bara det ena (skola 
och barn) som i nuvarande plan enligt fastighetsägarens 
mening uppenbarligen är fallet. I detta förslag slipper man 
de problem och kritiska punkter som kommer att uppstå i 
samtliga korsningar runt skolan med den plan som idag är 
presenterad. Vidare med fastighetsägarens förslag ser man då 
till att merparten av tillgång till området sker i anslutning till 
Kyrkvägen och inte idag i hörnet av Tallgatan / Myråsgatan 
i direkt område utanför dennes fastighet, där det i nuvarande 
plan ser ut som någon form av huvudentré. Redan idag sker 
en stor andel av lämnande/hämtande vid detta hörn och med 
nuvarande ritningar är det självklart så att detta kommer att 
fortgå och sannolikt även öka markant då man även kommer 
nyttja access via Tallgatan. Utöver ovan vill fastighetsägaren 
även påpeka och understryka vikten av att eliminera all 
form av yta som främjar ”häng” av olika slag utanför dennes 
fastighet. Fastighetsägaren plockar skräp till förbannelse 
var och varannan helg efter att ha legat sömnlösa p.g.a. all 
sorts stök och oväsen efter folk som uppehåller sig på denna 
yta. De menar att de hamnar lite i kläm här eftersom att de 
inte är helt nöjda med situationen som den har varit och är 
idag, men heller inte med dagens förslag där man drar vägen 
precis utanför dennes infart plus att det ritas in vad hen tyder 
som någon form av huvudentré med tillhörande ”torg” rakt 
över gatan. Även av den anledningen ser fastighetsägaren 
hellre att skolan stängs helt åt dennes håll för att istället ge 
möjlighet att lämna och hämta barn i större utsträckning från 
motsatt håll via Kyrkvägen.

Ut- och ombyggnation 

Sett till trafiksituationen bör man för att frigöra yta 
eventuellt flytta denna tillbyggnad till att istället utgöra en 
förlängning av nuvarande flygel och om möjligt en tillsam-
mansslagning av byggnad idag innefattande aula m.m. Om 
man kan rita in ordentliga av- och påstigningszoner utan att 
flytta denna tillbyggnad så bör man ta av en våning för att 
på så vis förbättra skuggbilden för fastigheter på andra sidan 
Kyrkvägen. Här finns en rad alternativ som källarplan, bygga 
på en våning på befintlig byggnad innefattande aula m.m. 
Man bör också undvika att bygga i U-form då detta främjar 
aktiviteter som mobbing där barn kan känna sig utsatta i en 
situation där man inte kommer undan, man känner sig helt 
enkelt instängd. Kvälls/natt – aktiviteter gynnas också av 
denna typ av utrymmen.

Flytta in idrottshall 10 meter från Skogslindgatan och gör 
parkeringar mellan idrottshall och gata med gång/cykelväg. 
Detta förbättrar skuggbilden/känslan av en stor vägg utanför 
fönster för fastigheter på Skogslindgatan. Det ges även 
möjlighet att öka antalet parkeringsplatser. Mått och utform-
ning av hall (läktare etc.) bör även ses över då verksamhet i 
första hand skall främja skolan och inte Borås Stad i övrigt 
då varken parkering eller trafiksituation är dimensionerad för 
större offentliga evenemang typ fotbollscuper etc.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte.

Vid trafikmötet som anordnas 2018-11-07 diskuterades skis-
ser på utformning av skolan angränsande mot Myråsgatan/
Tallgatan. Att hörnet skulle byggas igen diskuterades, vilket 
skulle förhindra genomkörning med motorfordon som vid 
mötet påtalades vara ett problem. Däremot har det inte varit 
planerat för att inte användas som entré vilket skulle ha 
varit tydligare på mötet, för att på så sätt ha kunnat undvika 
missförstånd.

Skolan kommer att ha flera entréer och avsläppning kommer 
att möjliggöras utmed planerad idrottshall vid Kyrkvägen och 
utmed hela Myråsgatan. På så sätt kommer de som lämnar 
elever med bil att ha bättre tillgänglighet och fler alternativ 
än vad de har idag för lämning och hämtning. Att skapa 
större ytor för avlämning och hämtning utmed Kyrkvägen 
skulle innebära att större ytor tas i anspråk av skolans utemil-
jö, vilket inte bedöms vara aktuellt. Enligt trafikutredningen 
(Sweco 2019-02-25) används hela Myråsgatan för hämtning 
och lämning.

Att vissa ytor används för att hänga på är omöjligt att reglera 
inom detaljplanen. Kommunen ser kontinuerligt över hur 
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sådana ytor som upplevs problematiska och otrygga kan 
förbättras med t.ex. belysning och åtgärder som skapar mer 
trygghet.

Den allmänna parkeringen som angränsar till berörd 
fastighet, i korsningen Myråsgatan/Tallgatan föreslås bli 
kvar till skillnad från samrådsförslaget, men blir del av 
skolans kvartersmark. Granskningsförslaget har utgått från 
de yttranden angående ett underskattat parkeringsbehov 
och tillskapar därför möjligheten till fler parkeringsplatser. 
Skolans användning av den aktuella parkeringen möjlig-
gör att mer yta frigörs på skolgården, där ett antal av de 
tidigare planerade parkeringsplatserna skulle kunna ersättas 
i korsningen Tallgatan/Myråsgatan. Det leder även till att 
Myråsgatan inte förläggs i anslutning till berörd fastighet. I 
granskningshandlingarna planläggs parkeringsplatsen som 
kvartersmark med prickmark. Då den nuvarande parkeringen 
blir kvar kommer infart till berörd fastighet inte att hamna i 
nära anslutning till det som sakägaren kallar skottgluggen. Se 
skiss på sidan 12 för hur Myråsgatan smalnas av i korsningen 
Myråsgatan/Tallgatan. Utformningen av parkeringen ska 
upplevas säker och möjliggöra en säker tillfart till fastigheten. 
Se skisser under rubriken Åtgärder trafik. 

Utmed Tallgatan kommer gångbana att anläggas och stopp-
förbud införs. Det bedömer kommunen kommer att bidra 
till att färre bilister gör U-sväng i korsningen Myråsgatan/
Tallgatan, eftersom det inte kommer finnas möjlighet att 
stanna för att lämna och hämta längs Tallgatan.

Utmed Kyrkvägen planeras parkeringsplatser vid idrottshal-
len. Ytterligare ytor för parkering utmed Kyrkvägen planeras 
inte. Vägen är trafikerad av genomfartstrafik och busslinje 
vilket bidrar till kommunens bedömning att fler in- och 
utfarter utmed Kyrkvägen inte är lämpligt. Att utöka med fler 
parkeringsplatser utmed Kyrkvägen skulle kräva att större 
ytor av skolans sammanhängande utemiljöer togs i anspråk 
vilket också bidrar till att kommunen inte ser detta som en 
bra lösning.

Den utförda trafikutredningen (Sweco, 2019-02-25) har 
kommunen bedömt vara tillräcklig och tillförlitlig. Det 
åtgärder som utredningen föreslår kommer att genomföras, 
för att skapa en så trygg trafikmiljö som möjligt för både 
boende, elever och anställda på Myråsskolan. Utredningen 
belyser att det är en betydande mängd fordon i en hämta-/
lämnasituation men att det inte råder kapacitetsproblem 
på gatorna kring Myråsskolan. Men som trafikutredningen 
framhåller så föreslås ett antal trafikåtgärder som förenklar 
och säkrar den rådande trafiksituationen.

Den föreslagna bebyggelsen och höjdsättningen av den är 
anpassad till den topografi och byggnadshöjd som råder inom 
fastigheten. I samrådsförslag tilläts mindre byggnadskon-

struktioner sticka upp utöver totalhöjden, vilket var otydligt. 
Byggrätten har därför begränsats med totalhöjd där inga 
ytterligare byggnadskonstruktioner, så som hisschakt och 
uppstickande byggnadsdelar, tillåts. Kommunen har bedömt 
att utbyggnation utmed Kyrkvägen bidrar till en mer storska-
lig närmiljö men att den inte skapar betydande olägenhet för 
boende, då skuggning påverkar omgivande bostäder under en 
begränsad tid på dygnet.

En ny skuggstudie har tagits fram och visar hur skolans 
byggnationer påverkar omkringliggande bebyggelse. Studien 
visar före och efter ny exploatering under utvalda månader. 
Planerade byggnationer påverkar omgivande bostäder under 
begränsad tid, främst tidig morgon och under eftermiddag/
kväll. Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen 
inte medför betydande olägenhet avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse. Bedömningen är att den 
planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med skugg-
ning från befintliga byggnader och vegetation som redan 
finns på området. Fullständig skuggstudie finns som bilaga 
till granskningshandlingarna.

Se svar till S1 angående idrottshallens placering. I planbe-
skrivningen under rubrik Ny bebyggelse och gestaltning på sidorna 
6-7 finns sektioner för de omgivande gatorna, vilka visar 
bredd på hur gaturummen föreslås utformas.

Idrottshallens storlek är anpassad främst för att möjliggöra 
en modern och läroplansenlig undervisning. Hallen kommer 
att vara möjlig för användning även under eftermiddagar och 
kvällstid. Vid dessa tillfällen kommer det finnas 31 parke-
ringsplatser tillgängliga vid idrottshallen och i korsningen 
Myråsgatan/Tallgatan kan ytterligare cirka 20 parkeringsplat-
ser skapas för skolverksamhet.

S21 Myrås 1:22 
Fastighetsägaren tycker det känns genomtänkt och det känns 
bra att man har tittat mycket på gångtrafik och skyddande av 
barnen. 

En sak bekymrar fastighetsägaren. Hens utfart vetter rakt 
mot trottoaren vid skolan och redan idag är det svårt att 
backa ut om en bil har parkerat bakom. Fastighetsägaren 
vill därför att denna avsläppningszon (Myråsgatan) ses över. 
Om fastighetsägaren åker strax innan 8:00 på morgonen får 
hen svänga och backa fram och tillbaka några gånger för 
att komma ut. Det bildas då en bilkö på gatan och folk ser 
irriterade ut. På vintern är det oftast ännu värre eftersom 
snövallarna gör att folk parkerar ännu närmare mitten av 
gatan. Det parkeras även på kvällstid. 

Om hela Myråsgatan kommer att vara öppen för hämtning 
och lämning och att man ska bredda trottoaren, kommer det 
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att bli omöjligt för att backa ut om trottoaren breddas på 
bekostnad av gatubredden. Breddar man inåt mot skolan så är 
det bättre, dock är det ingen förbättring för fastighetägaren 
själv. Hen vill ha en förbättring av situationen. En zon med 
stopp/parkeringsförbud precis utanför dennes infart kan 
fungera. Alternativt om denne får hjälp att bredda den egna 
infarten så går det att ta ut svängen lättare.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis.

När gångbanan byggs ut utmed Myråsgatan kommer vägens 
bredd att vara minst 6,8 meter, vilket är samma bredd som 
finns mellan gångväg och fastighetsgräns idag. Att bredda 
gångbanan inåt mot skolan är inte aktuellt då vägen bedöms 
vara tillräckligt bred även med utbyggnation av gångbana. 
För att förhindra långtidsparkering i aktuellt område 
kommer parkeringen att begränsas till 15 minuter utmed hela 
Myråsgatan. Det bidrar till en bättre framkomlighet för de 
boende.

S22 Myrås 1:158 (2 personer) 
Fastighetsägarna anser att detaljplanen starkt avviker från 
den planering som var när de köpte huset år 1983. Förslaget 
är ett mycket stort ingrepp och förändring i och runt 
befintlig bebyggelse, med stor miljöpåverkan. Idrottshallen 
är i planbeskrivningen alldeles för hög och ligger för nära 
Skogslindgatan. Den kunde förläggas längre in på området. 
I den nuvarande planen kommer vyn av hallen att dominera 
utsikten. Dessutom kommer en sådan stor hall medföra 
en avsevärd ökning av aktiviteter både kvällar och helger 
jämfört med idag. Därmed förvärras trafiksituation och ökad 
miljöpåverkan i form av ökat buller och utsläpp. Redan idag 
har trafiken ökat mycket, jämfört med tidigare år. Positivt 
att parkeringarna för idrottshallen läggs mot Kyrkvägen så 
cirkulation av bilar kanske delvis kan undvikas runt Myrås-
skolan. Positivt är också att trafiken kan enkelriktas.

Någon form av farthinder skulle behövas i korsningen 
Skogslindgatan – Myråsgatan då många bilar färdas i hög 
fart över denna. Detta är riskfullt då den flesta barn går den 
vägen till skolan.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Planförslaget kommer att innebära en ändrad närmiljö för 
de som bor intill skolan, men det allmänna intresset av att 
tillskapa en större elevkapacitet väger i den här detaljplanen 
tungt. En undersökning av betydande miljöpåverkan har 
utförts och kommunen samt Länsstyrelsen bedömer att 
förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Det finns ett stort behov av idrottshall i anslutning till 
Myråsskolan. Idrottshallen tillåts uppföras till samma höjd 
som i samrådsförslaget +251 meter över angivet nollplan, 
men föreslås att hamna en meter längre från Skogslindgatan 
än vad som redovisades i samrådsförslaget. Höjden krävs 
för att skolan ska kunna möjliggöra en idrottsutövning som 
läroplanen kräver. Idrottshallen kommer att generera fler 
förflyttningar men är en stor tillgång för boende, elever och 
hela Borås Stad då det skapar möjlighet för fler att använda 
lokalen. De hus som ligger utmed Skogslindgatan är mellan 
+246,2 och +249,3. Kommunen bedömer att idrottshallens 
höjd inte avsevärt avviker från omgivande bebyggelse. Utmed 
Skogslindgatan ska trädallé planteras och fasaden ska huvud-
sakligen vara vegetationklädd, för att förbättra upplevelsen 
av idrottshallen. Se sektioner på sidan 6 i planbeskrivningen 
för avstånd till angränsande fastigheter och bostäder.

Utmed Skogslindgatan kommer gång- och cykelväg att 
anläggas, från Kyrkvägen till Dammkullevägen. I samband 
med utbyggnationen blir gång- och cykelvägen genomgående 
förhöjd i korsningen Skogslindgatan/Myråsgatan för att 
skapa en tryggare trafikmiljö, för såväl gående, cyklande som 
bilister (se Åtgärder trafik för mer information om planerade 
trafikåtgärder).   

S23 Myrås 1:97 

Trafik 

Fastighetsägaren kan till att börja med konstatera att 
det idag råder mer eller mindre trafikkaos runt omkring 
gällande område. Parkeringar saknas och det finns absolut 
ingen ordning på hastigheter runt omkring skolan. Det är 
ett under att ingen allvarlig olycka hittills inträffat. Att då 
belasta denna trafiksituation rejält mycket mer, känns inte 
alls genomtänkt. Trafiken kan inte ledas in i bostadsområdet, 
utan måste koncentreras till större väg, Kyrkvägen. Vid 
placering av nya byggnader samt tillbyggnader måste det 
tänkas till för att göra detta till ett fungerande och trivsamt 
område för alla. Både skola/barn samt boende runt omkring. 
Skolan behöver en rejäl upprustning, både byggnadsmässigt 
och ytorna runt omkring. Dock måste självklart hänsyn även 
tas till berörda tomter runt Myråsskolans område, vilket inte 
gjorts i presenterat förslag. 

Fastighetsägaren har idag utfart på Skogslindsgatan. De har 
som det ser ut idag, redan problem med att komma ut från 
sin infart. Hen blir således väldigt skeptisk till ny enkelriktad 
utfart från ny parkering, placerad väldigt nära korsningen 
Kyrkvägen / Skogslindsgatan. Ska dessutom Myråsgatan bli 
enkelriktad kommer korsningen bli än mer belastad. Fast-
ighetsägaren önskar att ta del av utförd trafikstudie i denna 
korsning. Ny cykel/gångväg finns även i denna korsning, 
vilket påverkar trafiksituationen. Rådande parkeringssitua-
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tion på Skogslindsgatan gör att trafik ej kan mötas vid vissa 
tillfällen på dygnet. Risken för stopp och stressade bilister/
busschaufförer är påtaglig. Olycksrisken går från hög till 
allvarlig i min mening. Har Borås Stad en policy som säger 
20m2/elev, måste självklart också hänsyn tas till att området 
har en befintlig yta. Ska det vara ett trafiksäkert område 
MÅSTE man tänka om och anlägga riktiga lämning/hämt-
ningszoner samt tillräckligt med parkeringsplatser. 

Gör området runt skolan trafiksäkert genom att förlägga 
trafiken till Kyrkvägen. Utnyttja ytan som finns längs 
Kyrkvägen och gör parkering likt den som är skissad utanför 
idrottshallen. Här placeras lämning/hämtningszoner. In/
utfart sker på Kyrkvägen. Låt parkeringarna vara kvar i 
korsningen Myråsgatan-Tallgatan. Bygg nya parkeringar 
utmed Skogslindsgatan för att få bort denna totalt okontrol-
lerade ”parkeringsplats”.

Placering och mått för idrottshallen 

Obefintlig hänsyn har tagits till boende med tomt närmast 
gränsande till denna byggnad. Den kommer vid skissad 
placering/storlek påverka både ljus och allmän trivsel, då den 
avviker avsevärt från rådande detaljplan. Vid samrådsmöte 
var informationen att idrottshallen enbart skulle användas 
av skolan, och EJ för annan verksamhet eller event. Fast-
ighetsägaren ställer sig frågande till dess storlek. Är läktare 
nödvändigt? Utan läktare borde således totalhöjd vara möjlig 
att reglera till dagens gällande detaljplan. Är det däremot så 
ATT den kommer användas till annat, vilket vore rimligt, 
kommer detta självklart påverka både trafik och parkering. 
Viktigt att ta i beaktning.

Idrottshallen placeras minst 15m längre in från tomtgräns 
jämfört med gällande förslag. Detta gör att parkeringsplatser 
kan anläggas utan problem på Skogslindsgatan. Idrottshallen 
skulle även kunna ”vridas” så den låga delen förläggs mot 
Skogslindsgatan. Höjden måste ses över annars kan hallen 
förslagsvis byggas ner och kan på detta sätt passa in i området 
på ett bättre sätt. Ny önskvärd höjd kan då tillgodoses.

Placering och mått på tillbyggnader och ytor 

Den nya flygel som byggs utmed Kyrkvägen kommer påverka 
området på samma sätt som idrottshallen. Ska man kunna 
lösa trafiksituationen måste placeringen ses över. Föreslagen 
placering kommer påverka ”dolda” ytor där sociala problem 
kommer uppstå, både på och utanför skoltid. Detta gäller 
även ny fotbollsplan som placeras längst bort i hörnet på 
området, trots att skolan vid ett flertal tillfällen påpekat att 
man vill ha barnen ”nära”, då inte resurserna räcker till. Stök 
och bråk är vanlig på fotbollsplanerna idag. 

Placera nya flygeln som en förlängning till befintlig ”mitten-
flygel”. Detta medför att onödiga dolda ytor ej tillkommer. 
Ny flygel/tillbyggnad påverkar omkringliggande fastigheter 
på ett betydligt bättre sätt. Yta ges för att tillgodose området 
med lämning/hämtningszon.

Avslutning

Fastighetsägaren menar att vi MÅSTE i detta projekt ha 
förståelse för varandra. Hänsyn MÅSTE tas även till boende 
i detta villakvarter. Då diskussion fördes och förslag presen-
terades under samrådsmötet, är känslan påtaglig, att hänsyn 
enbart tagits från ett skola/elevperspektiv med allt vad det 
innebär. Hänsyn MÅSTE tas även till de boende i detta 
villakvarter.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Se svar till S1 om parkering och S20 om Kyrkvägens utform-
ning samt svar angående lämning- och hämtningszoner.

Den rekommenderade hastigheten på de gator som omger 
skolan är 30km/h. Åtgärder i form av utbyggnation av 
gångbanor samt gång- och cykelväg planeras runt skolan, för 
att skapa en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter 
och bilister. Trafiken är enligt trafikutredningen (Sweco 
2019-02-25) under begränsade tider betydande men gatorna 
som omger Myråsskolan har inte under dessa tider kapacitets-
problem. Trafikutredningen påvisar att i samband med den 
planerade parkeringen vid idrottshallen väntas andelen som 
kör på Myråsgatan minska även om totala antalet resor till 
och från skolan ökar.

I samband med ny detaljplan kommer möjligheten att parkera 
utmed Skogslindgatan att begränsas, då ny gång- och cykel-
väg kommer att byggas från Kyrkvägen till Dammkullegatan. 
Kommunen bedömer att trots detaljplanens utökade byggrätt, 
med en ökad trafikmängd, är trafiken med de föreslagna 
åtgärderna godtagbar i området, med utförande av de åtgär-
der som föreslås.

Se svar till S1 för idrottshallens placering och S22 för hallens 
höjd, utformning och påverkan på angränsande bebyggelse.

Idrottshallen kommer inte att utformas med läktare vilket 
leder till att delar av idrottshallen kommer att vara lägre. Se 
svar till S22 om ytterligare svar om idrottshallens höjdbehov. 

Den nya skuggstudien presenteras som bilaga till gransk-
ningshandlingarna. Studien påvisar att idrottshallen delvis 
skuggar de bostäder utmed Skogslindgatan och Myråsgatan 
men under en begränsad tid under tidig morgon. Det är 
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främst innan klockan 8 som planerad idrottshall delvis 
skuggar bostäder. Borås Stad bedömer att detaljplanen inte 
medför betydande olägenhet avseende skuggning för befint-
lig, omgivande bebyggelse. 

S24 Myrås 1:94 (2 personer) 
I det förslag som presenterats inför samråd visas att skolan 
ska kunna ta emot 756 elever vilket är en utökning med 
256 elever samt ytterligare 25 anställda. Idag har skolan 500 
elever vilket innebär en utökning med över 50 % elever vid 
en skola som är placerad i ett villakvarter! Är utbyggnaden 
av skolan relaterad till behov i Brämhult eller finns andra 
skäl till varför skolan skall utökas på ett mycket kraftfullt 
vis? För att göra detta möjligt har Borås Stad meddelat att 
en utökning av byggrätten måste göras. Förslaget innebär 
bl.a. att helt ny plan skapas då delar av marken som föreslås 
bebyggas idag är undantagen från nuvarande detaljplan samt 
måste nuvarande detaljplan på den del av marken som idag är 
detaljplanelagd ändras avseende utbyggnad vilket innebär att 
detaljplanens tillåtna höjder måste utökas så att högre höjder 
tillåts gentemot nuvarande detaljplan.

Trafiksituationen

Redan idag är trafiksituationen under de mest utsatta tiderna 
mellan 07.00-09.00 och 14.30-17.00 då lämning och hämt-
ning av skolbarnen sker inte överhuvudtaget acceptabel. 
Att olyckor inte redan har skett är ett under och något alla 
skall vara väldigt tacksamma för! Med utökat elevantal och 
anställda vid skolan kommer trafiken att öka med över 50 
%. Gående och cyklande skolbarn ska korsa gator samtidigt 
som biltrafik för avlämning och hämtning ska trafikera 
samma korsningar samtidigt som boende i hela området 
ska ta sig till och från sina fastigheter och dessutom ska 
kollektivtrafik i form av bussar trafikera Kyrkvägen var 
15:e minut. Den föreslagna rondell-liknande trafiklösning 
runt skolan med in och utfarter i rondell-trafiken till både 
intilliggande fastigheters egna parkeringar såväl som skolans 
parkeringsplatser i kombination med korsande gång och 
cykeltrafik med små barn är helt vansinnig och strider mot 
god stadsplanering. Den trafikstudie, som har genomförts, 
saknar i stora stycken verklighetsförankring och känns som 
den genomförts bara för att det skall vara så. Att påstå att en 
seriös trafikstudie genomförts genom att besöka korsningen 
Myråsgatan-Tallgatan under 30 min en morgon faller på sin 
egen orimlighet! Vilka studier har gjort vid korsningarna 
Kyrkvägen-Skogslindgatan, Skogslindgatan-Myråsgatan, 
Tallgatan-Kyrkvägen? Inga vilket framstår som mycket märk-
ligt och otillräckligt. Boende i området gör ”trafikstudier” 
varenda dag och kan konstatera att det är en minst sagt hög 
belastning av trafik och en mycket farlig trafikmiljö under de 
mest utsatta tidpunkterna på dygnet.

Ta bort ”rondelleffekten” runt skolan. Detta behöver 
göras redan med dagens trafikbelastning. Med ytterligare 
belastning är det definitivt ett måste! Skapa en så säker 
trafikmiljö som möjligt genom att använda en del av skolans 
område utmed Kyrkvägen för att skapa en större lämnings/
hämtningszon genom en parallellgata till Kyrkvägen. In och 
utfart till denna zon förläggs därigenom på ett sådant sätt att 
trafiken inte korsar barnens gång och cykelvägar till och från 
skolan. Att skapa en någorlunda säker trafikmiljö på ett ställe 
bör vara lättare än att försöka skapa motsvarande situation 
runt hela skolan med bl a fyra korsningar. Det innebär 
också att parkeringen vid Myråsgatan-Tallgatan behålls samt 
kan parkeringar anordnas vid lämnings/hämtningszonen. 
Dessutom finns möjligheter att anordna parkeringar utmed 
Skogslindgatan så ”städar” man även upp dagens oreglerade 
parkeringar på denna gata vilket i sig innebär en förbättrad 
och säkrare trafikmiljö mot dagens situation.

Placering av nya byggnader och nya tillbyggnader

Högre tillåtna höjder innebär ökade skuggeffekter på 
kringliggande fastigheter. I den skuggstudie som tagits fram 
i samband med planförslaget summeras att skuggeffekter 
hamnar på den egna fastigheten men detta är bara delvis 
sant. Skuggeffekter avseende morgonsol före kl 09 kommer 
att hamna på intilliggande fastigheter utmed Skogslindgatan 
vilket inte framgår av bilagd skuggstudie. Skuggeffekter 
kvällstid kommer hamna på intilliggande fastigheter utmed 
Kyrkvägen vilket inte heller visas i bilagd skuggstudie. Detta 
är en avsevärd försämring för befintliga fastigheter och en 
avsevärd förändrad situation gentemot rådande detaljplaner.

I förslaget är nya byggnader placerade så nära tomtgräns 
som möjligt dvs 4, 5 m. Tomtgränser har också flyttats ut då 
gatumark minskat och byggbar mark utökats så att byggbara 
gränser flyttats ännu närmare intilliggande fastigheter. I 
förslaget placeras Idrottshall samt större utbyggnad av själva 
skolbyggnaden ca 20 m från intilliggande fastigheter på 
Skogslindgatan samt Kyrkvägen. På intilliggande fastigheter 
tillåter gällande detaljplaner högst 8 m byggnadshöjd. De 
nya föreslagna höjderna är avsevärt högre 10-14m samt att de 
tillåts placeras byggnader med så hög höjd endast 20m från 
intilliggande befintliga bostäder med villor med maxhöjder 
på 8 m. I princip innebär placeringen av nya idrottshallen att 
man från befintliga fastigheter på Skogslindgatan placerar 
en byggnad som är ännu större än Daltorsphallens ca 20m 
från befintliga enfamiljsvillor. Då nya idrottshallens mått 
är ca 35x45 m är det en koloss till byggnad, som placeras i 
ett befintligt villaområde. Det känns inte, som speciellt stor 
hänsyn har tagits till befintlig omgivande bebyggelse!

Fastighetsägaren föreslår att byggnad förläggs avsevärt längre 
(15 m) från tomtgräns än vad förslaget visar. På så sätt även 
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närmare övrig skolbebyggelse. Höjden sätts till max 8 m 
över befintlig markyta (föreslagna 251 möh sänks till 248 
m.ö.h.). Hallen klarar på så vis skolans behov av en fullstor 
idrottshall. Dock, kommer inte läktare att kunna ingå men 
skolans behov utgörs INTE av en eventhall. Både planerad 
idrottshall och planerad ny tillbyggnad kan grävas ner om 
inte tillräcklig höjd/yta kan uppnås på annat sätt. Tillgänglig-
het kan uppnås via exempelvis hissar eller ramper. 

Placering av utbyggnad av själva skolbyggnaden vid Kyrkvä-
gen förläggs istället som en förlängning i närmaste befintliga 
skepp. Höjder utökas ej utan hålls inom ramen för de höjder 
som råder för gällande detaljplan. Fördelen med detta alter-
nativ är även att inte tillskapa en ytterligare innegård med 
de problemställningar det kan innebära. Avslutningsvis vill 
fastighetsägarna påpeka att hela planförslaget i första hand 
utgår från de behov som skolan har och andas rakt igenom 
enbart hänsynstaganden till dessa behov vilket också strider 
mot god stadsplanering där allas intressen skall tillgodoses så 
långt det är möjligt. I vilka avseenden har hänsyn tagits till de 
boende i området? Detta är villakvarter med en skola belägen 
mitt i området och då bör större hänsyn tas till de boendes 
situation och en vettig kompromiss försöka skapas för alla 
parter.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte.

Borås Stad utgår från siffror gällande befolkningsprognoser 
när antal skolplatser planeras. Skolan är idag trångbodd och i 
norra Brämhult planeras nya bostäder som bidrar till ett ökat 
behov av en större elevkapacitet på Myråsskolan. Beräkningar 
för behovet av skolplatser ska både tillgodose dagens behov 
men även behovet som tillkommer med ökningen av bostä-
der. Elevers vårdnadshavare får välja skola i skolvalet och 
regler gällande närhetsprincipen leder till att de flesta elever 
går på närliggande skolor, om de inte väljer någon längre 
bort. 

En utökad elevkapacitet kommer att innebära fler resor 
till och från skolan, framförallt under tiderna för hämt-
ning och lämning. Borås Stad har gjort bedömningen att 
trafikutredningen (Sweco 2019-02-25) är tillräcklig och 
tillförlitlig. Utredningen har utgått från en alstringsberäkning 
för utökningen av både elever och nya lärartjänster. Det 
ligger som grund för resonemanget om planens påverkan på 
det lokala och övergripande trafiknätet. Det ställs dessutom 
i perspektiv mot stadens trafikprognos för nuläget och ett 
framtidsscenario motsvarande 2040. Utifrån detta samt 
platsbesöket har flera förslag på åtgärder givits, vilka i sin 
helhet kommer att genomföras i samband med ny detaljplan. 
Se planbeskrivningen under Åtgärder trafik för samtliga 
föreslagna trafikåtgärder.

Se svar till S20 och S23 för ytterligare svar om trafikutred-
ningen. 

Se svar till S1 angående idrottshallens placering och S22 om 
idrottshallens höjd.

Flera alternativ för hur byggnader ska tillföras inom skolom-
rådet, både idrottshall och utbyggnation utmed Kyrkvägen 
har setts över. En förlängning av befintlig byggnad är inte 
aktuell. Att tillskapa ett tredje skepp kompletterar den 
struktur som finns idag och skapar mer sammanhållna 
byggnadsvolymer. Ledningarna som korsar planområdet 
begränsar placering av tillbyggnad då dessa endast går att 
flytta marginellt. Se svar till S20 om tillbyggnad utmed 
Kyrkvägen.

Att tillskapa fler elevplatser är ett allmänt intresse som väger 
tungt. Kommunen är medveten om att det kommer att 
innebära förändring för de som bor i skolans närområde men 
har gjort bedömningen att detaljplanen inte skapar betydande 
olägenhet för boende. I samband med planen görs ett antal 
åtgärder som tryggar och förbättrar trafiken i området, 
vilka påverkar boende och elever positivt. Flera justeringar 
har skett sedan samrådet för att tydliggöra och förbättra 
förändringen för boende. Se svar till S22 om idrottshallens 
utformning och placering.

S25 Myrås 1:118 (2 personer) 
Fasstighetsägarnas synpunkter rör främst förväntade negativa 
konsekvenser, dels för dem själva och dels för andra boende 
i fastigheter angränsande Myråsskolan, av den föreslagna 
detaljplanen. En utökning av skolans elevantal med över 50% 
(från 500 till 756 elever) kommer förvärra en redan ansträngd 
trafiksituation på de berörda gatorna och den föreslagna 
detaljplanen saknar adekvata åtgärder för att tillgodose de 
boendes behov. Vidare kommer de nödvändiga nybyggnatio-
nerna för att tillgodose det nya elevantalet avsevärt försämra 
boendemiljön i området genom uppförande av storskaliga 
huskroppar i vad som för närvarande är ett småskaligt villa-
område från 1950- och 1960-talet. Med detta yttrande hoppas 
fastighetsägarna bidra till att den slutgiltiga detaljplanen 
tillgodoser allas behov: skolans, elevernas, och de boendes.

Trafiksituationen

Fastighetsägaren menar att deras fastighet kommer kraftigt 
påverkas av den utökade trafiksituationen som elevökningen 
ofrånkomligen kommer innebära. Redan idag hämtas och 
lämnas en mycket stor andel av eleverna med bil utav sina 
föräldrar och det finns ingen anledning att tro att de elever 
som tillkommer efter skolans föreslagna expansion kommer 
transporteras annorlunda. Snarare, om det är fallet att expan-
sionen ska tillgodose efterfrågan från föräldrar och elever 
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utanför Brämhultsområdet till följd av det fria skolvalet synes 
det att andelen elever som blir lämnade och hämtade med 
bil kommer öka kraftigt. Fastighetsägarna motsätter sig den 
föreslagna detaljplanens trafiklösningar då de inte anser att 
de är realistiska samt om de genomförs avsevärt kommer 
förvärra tillgängligheten till deras fastighet. I dagsläget är det 
mycket hög trafik på Myråsgatan på vardagsmorgnar mellan 
kl. 07:00 till kl. 09:00 samt hög belastning även på eftermid-
dagarna från kl 14:00-17:00. Många föräldrar som lämnar 
elever parkerar utmed Myråsgatan. Dessa föräldrar följer ofta 
sina elever till skola/förskola och blir ståendes allt ifrån fem 
till femton minuter. Eftersom bilar blir stående utmed Myrås-
gatan på de naturliga avlämningsplatserna, parkerar ofta 
andra stressade föräldrar sina bilar precis utanför boendes 
utfarter. Följdaktligen kan fastighetsägarna ofta inte komma 
ut från deras egna fastighet utan att riskera kollision med 
parkerade bilar. Access till fastigheten för t.ex. utrycknings-
fordon, bilar med släp eller större skåpbilar som ofta används 
av hantverkare och liknande är under sådana förutsättningar 
helt omöjlig. Med tanke på hur ansträngd parkerings-
situationen för avlämning och hämtning är på Myråsgatan 
i dagsläget kan det omöjligt bli annat än sämre när skolan 
expanderar om den föreslagna detaljplanen inte ändras med 
hänsyn till boende. Avseende lämnande och hämtande vid 
skolan förordar fastighetsägarna en lösning där ytan utmed 
Kyrkvägen görs till en avlämningszon med parkeringar. Ytan 
utmed Myråsgatan är i dagsläget inte avsedd för långtidspar-
kering, men boende här kan intyga att skolpersonal dagligen 
parkerar där hela dagen. Då den föreslagna detaljplanen inte 
tagit hänsyn till det nuvarande verkliga behovet utav dessa 
”informella” parkeringsplatser längs Myråsgatan samt dito 
vid fotbollsplanen på Skogslindgatan menar fastighetsägarna 
att det beräknade parkeringsbehovet är gravt underskattat. 

Förutom den förordade lösningen med avlämningszon och 
parkeringar utmed kyrkvägen anser fastighetsägarna även 
att den nuvarande parkeringen i korsningen Myråsgatan-
Tallgatan måste behållas för att tillgodose framtida parke-
ringsbehov. Längs Myråsgatan förordar de korttidsparkering 
om max 15 minuter från kl 08:00 till kl 16:00 samt markerade 
parkeringszoner med parkering förbjuden framför in-/
utfarter till boendes fastigheter. Fastighetsägarna ställer sig 
förstående till den föreslagna enkelriktningen av Myråsgatan 
utmed skolområdet men ser två orosmoment. Det första 
orosmomentet rör olycksrisken med barn, särskilt tonåringar, 
som cyklar och kör moped vårdslöst kring skolan. Kommer 
de förstå att ta hänsyn till enkelriktningen? Det andra 
orosmomentet rör trafikstockningarna och olycksriskerna 
som kan uppkomma i korsningarna Myråsgatan-Tallgatan 
samt Tallgatan-Kyrkvägen då inte bara skoltrafiken utan all 
trafik från fastighetsägarnas sida av Myråsgatan samt Tallga-
tan, Ringen och Granliden ska ut samma väg på morgonen. 
Fastighetsägarna ser positivt på en breddning utav gång- och 

cykelbanan längs Myråsgatan så länge tillgängligheten till 
boendes fastigheter längs Myråsgatan inte försämras (t.ex. 
möjligheten att backa in på fastighet med större släpkärra).

Idrottshallens mått och placering

I och med den föreslagna detaljplanen kommer utsikten 
från fastighetsägarens bostad som för närvarande präglas 
av skolgårdens lummighet och luftighet med den pittoreska 
Myråskyrkan i fonden bytas mot en fullstor idrottshall som är 
betydligt högre än omkringliggande bebyggelse. För fastig-
hetsägarens del skulle situationen försämras om idrottshallen 
flyttas in ytterligare från Skogslindgatan. Dock innebär 
nuvarande förslag en orimlig försämring för de berörda 
fastigheterna längs Skogslindgatan. För samtliga berörda 
fastigheter innebär uppförandet av en fullstor idrottshall med 
kapacitet för event en försämring som onekligen kommer 
påverka framtida fastighetsvärden. För att tillgodose boende 
anser fastighetsägarna att idrottshallen ska byggas så småska-
ligt som möjligt för att också tillgodose skolans behov. På 
samrådsmötet 2019-04-16 framkom det att skolan inte är 
i behov av en läktare och därmed anser fastighetsägarna 
att den rimligaste lösningen innefattar en idrottshall utan 
eventfunktion. Utan läktare torde byggnadshöjden kunna 
sänkas till samma maxhöjd som gäller omkringliggande 
fastigheter, det vill säga åtta meter (248 m ö.h.). För att 
åstadkomma en så låg byggnadshöjd och nätta yttermått som 
möjligt borde man till största möjliga mån gräva ner delar 
av idrottshallen. Varför inte låta omklädningsrum ligga i en 
källarvåning? Tillgänglighet kan tillgodoses med hiss. För att 
idrottshallen ska passa in i området förordar fastighetsägarna 
en fasadbeklädnad av gult tegel och vita fönsterprofiler.

Skolgården

Då den enda fotbollsplanen ska placeras i hörnet av skol-
gården som angränsar till berörd fastighet (Myrås 1:118) 
vill fastighetsägarna uttrycka oro för att kombinationen av 
kraftigt minskad fotbollsplan och ökat elevantal kommer leda 
till en avsevärd ökning av stök och ljud. Fastighetsägarna 
förordar därför att träd och höga buskar planteras kring 
fotbollsplanen för att minska ljudpåverkan. Fastighetsägarna 
skulle även gärna se att fler träd planteras utmed Myråsgatan 
för att avgränsa skolgården och minska ljudpåverkan. 
Plantering av träd skulle även göra den delen av skolgården 
mindre attraktiv som ”motorcrossbana” för lokala ungdomar 
på eftermiddagar och helger. Framför allt används ”jord-
högen” på skolgården precis mittemot fastighetsägarnas 
fastighet som ett motorcrosshopp. Fastighetsägarna skulle 
uppskatta om hänsyn även togs till hur skolgården används 
utanför skoltid. Helst skulle de se att dedikerade lekytor 
placeras i mitten av skolgården och att kommunen förlänger 
”skogsdungen” på skolgården hela vägen utmed Myråsgaten 
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till Skogslindgatan. Den nuvarande innergården på skolan är 
en otrygg miljö där ungdomar ”hänger” sent på kvällar och 
helger. Förutom oväsen och nedskräpning talas det om drog-
försäljning. Då flera grannar förgäves försökt kalla på polis 
vid särskilt störande tillfällen anser fastighetsägarna att den 
föreslagna detaljplanens skapande av ytterligare en innergård 
riskerar förvärra den upplevda otryggheten. Fastighetsägarna 
skulle inte invända emot en förlängning utav skolbyggnadens 
befintliga skepp istället för den föreslagna utbyggnaden. 
 

Sammanfattning och uppföljning

Med skolans behov av upprustning och expansion i åtanke 
har fastighetsägarna framfört synpunkter som även skulle 
tillgodose de boende i de berörda fastigheterna på Myråsga-
tan och omkring skolområdet. Fastighetsägaren anser tyvärr 
att tillräcklig hänsyn inte har tagits till boendes behov och 
deras livsmiljö, men framförallt har trafikanalysen inte tagit 
hänsyn till den praktiska verkligheten. Det är fastighetsäga-
rens förhoppning att expansionen av Myråsskolan inte ska 
behöva ske på bekostnad av områdets gemytliga, småskaliga 
1950-talskaraktär och de hoppas att planarkitekterna beaktar 
deras perspektiv i sitt fortsatta arbete med att utforma 
området för allas bästa.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Parkering utmed Myråsgatan föreslås att begränsas till 15 
minuter. På så sätt undviks att ytan används som parkering 
under hela dagar. Att parkera framför infart till en fastighet, 
eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras är olagligt 
och styrs inte i ny detaljplan. Synpunkterna vidarebefordras 
till kommunens tekniska förvaltning. Se svar till S1 om ytor 
för hämtning och lämning. 

Parkeringen i korsningen Myråsgatan/Tallgatan föreslås 
tillskillnad från samrådsförslaget vara kvar. Se svar till S1 om 
förslag på parkeringsplatser. 

I granskningshandlingarna föreslås att Myråsgatan i kors-
ningen Myråsgatan/Tallgatan får infartsförbud. Det bedöms 
som en mer effektiv lösning för att fortsatt uppmuntra att de 
som ska till och från skolan att köra från Skogslindgatan och 
utmed Myråsgatan. Boende utmed Myråsgatan kommer att 
kunna ta sig ut från sina fastigheter åt båda håll men tillfart 
kommer att ske från korsningen Skogslindgatan/Myråsgatan. 
Det innebär för de boende utmed Myråsgatan en större 
flexibilitet än om gatan enkelriktades. Det innebär även att 
boende i områden som Ringen, Granliden och Tallgatan har 
möjligheten att fortsatt köra ut på Myråsgatan från Granliden.

Se svar till S20 om parkering utmed Kyrkvägen.

Utmed Myråsgatan adderas ett område med korsmark i 
plankartan. På ytan får endast mindre komplementbyggnader 
uppföras, där totalhöjden är +244 över angivet nollplan. I 
plankartan begränsas även att endast 75 m2 får uppföras 
inom ytan. Syftet med korsmarken är att bevara den miljön 
med uppvuxna träd som finns på ytan idag och den lummig-
het som sakägaren nämner avses att bevaras. Marklov krävs 
enligt detaljplan för fällning av träd med en stamdiameter 
mer än 20 cm. 

I detaljplanen styrs ingen nyplantering av vegetation utmed 
Myråsgatan men synpunkten vidarebefordras till exploatören.

Se svar till S1 angående idrottshallens placering och S22 om 
idrottshallens höjd.

Det är omöjligt att säga hur värdeutvecklingen blir på 
befintliga bostäder men stor efterfrågan finns att bo i närhet 
till samhällsfunktioner, däribland skola.

Se svar till S20 om hängytor.

Se svar till S20 och S24 om utbyggnad utmed Kyrkvägen.

Se svar till S20, S23 och S24 om utförd trafikutredning. 

S26 Myrås 1:25 (2 personer) 

Trafiksituation

Personerna bor på Myråsgatan 25 i korsningen Tallgatan-
Myråsgatan och bevittnar dagligen den kaotiska trafiksitua-
tionen vid Myråsskolan när föräldrar lämnar / hämtar sina 
barn. Föräldrarna till barn i de lägre klasserna hämtar och 
lämnar barnen i klassrummet och parkerar i mån av plats 
längs Myråsgatan. Trafiken cirkulerar medsols runt skolan 
men när det blir köer är det många stressade föräldrar som 
svänger upp från Kyrkvägen på Tallgatan och gör U-sväng 
vid korsningen Tallgatan-Myråsgatan för att sedan släppa av 
barnen eller leta parkeringsplats. Detta utgör en uppenbar 
risk för cyklande eller gående skolbarn som måste korsa 
vägen. Idag går det att cykla eller promenera ända från 
Andgatan i Brämhults nordöstra del utan att korsa någon 
bilväg, självklart är det så att fler föräldrar skulle våga låta 
sina barn gå eller cykla till skolan om det inte vore för den 
farliga trafiksituationen vid Myråsskolan. Idag är det stor brist 
på parkeringsplatser, om skolan byggs ut kommer och antalet 
bilar ökar så kommer många att leta parkering på närliggande 
gator vilket också bidrar till en farlig situation för gående/
cyklande elever.
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Byggnader

Tyvärr så är det redan idag stora problem med gängbildning, 
nedskräpning och skadegörelse på och i anslutning till skol-
gården, den planerade höga byggnaden längs med Kyrkvägen 
kommer att förvärra problemet eftersom i stort sett all insyn 
försvinner. Både den planerade idrottshallen, tillbyggnaden 
längs Kyrkvägen är alldeles för stora byggnader och ligger 
för nära tomtgränsen. Att man tar bort stora lek/rörelseytor 
samtidigt som man ökar mängden elever verka väldigt 
konstigt med tanke på den debatt som råder om att barn rör 
sig för lite. Med tanke på regleringen som finns i plan och 
bygglagen kan kommunen ställa krav på tillräckligt stor friyta 
lämplig för lek och utevistelse då är det märkligt att Borås 
kommun går i motsatt riktning. Att man inte tar hänsyn till 
Boverkets allmänna råd det kommer i förlängningen att leda 
till hälsoproblem, sämre förutsättningar för god utveckling 
och goda studieresultat enligt den forskning som nu anses 
vara rådande. Fastighetsägarna anser dessutom att barnen 
behöver lämpliga och anpassade ytor för ålder och behov tex, 
en relativt liten fotbollsplan som nu är planerad räcker inte 
för skolans alla barn (6-13år).

Förslag

Fastighetsägarna föreslår att kommunen gör en grundlig 
analys om varför Myråsskolan i dagsläget är attraktiv. Kan 
det vara så att skolan är attraktiv p.g.a. dess storlek och 
stora lek/rörelseytor? Är andra skolor i närområdet mindre 
attraktiva? Då borde man självklart lägga mer resurser på att 
göra mindre attraktiva skolor mer attraktiva. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Utmed Tallgatan kommer det vara stoppförbud och gång-
bana kommer att byggas ut från Kyrkvägen till Myråsgatan. 
Det är åtgärder som kommunen bedömer kommer att bidra 
till en mindre kaotisk situation i korsningen Myråsgatan/
Tallgatan. Det skapar bättre tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter och bättre framkomlighet för bilister som ansluter 
från Myråsgatan.

Se svar till S1 om ytor för hämtning och lämningsytor samt 
parkering.

De trafikåtgärder som föreslås utföras i samband med ny 
detaljplan (se under rubrik Åtgärder trafik i planbeskrivningen) 
kommer att höja säkerheten för oskyddade trafikanter, vilket 
möjliggör för fler att ta sig till och från skolan på ett tryggare 
sätt.

Se svar till S20 om hängytor.

Se svar till S20 om parkering utmed Kyrkvägen.

Se svar till S1 angående idrottshallens placering och S22 om 
idrottshallens höjd. 

Se svar till S24 angående behov av utökad elevkapacitet.

Kommunen efterlever framtagen policy vid planering av 
nya grundskolemiljöer vilken anger en minsta utomhusyta 
för lek och pedagogisk verksamhet till 20 m2 per elev. Med 
en utbyggnation kommer stora delar av utemiljöerna att ses 
över, och delvis uppdateras för att skapa kvalitativa miljöer 
för barnen.

Kommunen bedömer att detaljplanen kommer att bidra 
till att Myråsskolan fortfarande kommer vara attraktiv 
med uppdaterade och ändamålsenliga lokaler samt trevliga 
utemiljöer.

S27 Myrås 1:127 (2 personer)

Trafiksituationen

Fastighetsägarna har bott på denna adress sedan 1993. De 
har med tiden sett Myråsskolan växa och därmed trafikpro-
blemen som har uppstått på Myråsgatan. Det är en ohållbar 
trafiksituation här på Myråsgatan då föräldrar till barnen på 
skolan skall lämna och hämta sina barn. Då det inte finns 
tillräckligt med samlade parkeringsplatser/parkeringsfickor 
så innebär det att folk parkerar längst trottoarkanten hela 
vägen från korsningen Myråsgatan/Skogslindgatan fram till 
Myråsgatan/Tallgatan, samt Tallgatan ner mot Kyrkvägen. I 
fastighetsägarnas vardag upplever de att det är svårt att ta sig 
in och ut från egen tomt med bilen, då bilisterna ej respekte-
rar infart/utfart för villorna här på Myråsgatan. Vid flertalet 
tillfällen har de fått vänta på att föräldrarna har lämnat sina 
barn och därefter flyttar sin bil för att fastighetsägaren skall 
komma in/ut från sin uppfart. När man pratar med de som 
har parkerat utanför fastighetsägarnas in/utfart så blir det 
sura miner och ingen empati kring att man vill kunna ta sig 
hemifrån/hem. Sedan trottoaren byggdes för flera år sedan 
så är Myråsgatan idag alldeles för smal för att hantera denna 
trafikmängd. Fastighetsägarnas förslag är att bredda vägen, 
alltså ta en del av skolans mark så Kyrkvägen, Skogslinds-
gatan, Myråsgatan och Tallgatan blir säkrare för samtliga så 
som boende, barnen och förbipasserande. Detta för att det 
skall fungera att göra Myråsgatan enkelriktad. Det finns två 
vägbulor på Myråsgatan. Misstänker att tanken från början 
var att detta skulle sänka hastigheten för bilisterna och öka 
säkerheten för samtliga. Då föräldrarna som skall lämna sina 
barn är stressade så kör de fort fram till guppen, bromsar 
tvärt för att sedan gasar de till nästa gupp. Fastighetsägarna 
anser att man borde hastighetsbegränsa vägen genom att 
skylta exempelvis 30km/h eller lägre hastighet.
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Då Myråsgatan som förslag skall bli enkelriktad så kommer 
det att bli trafikproblem mellan Tallgatan och Kyrkvägen, 
Detta då man har valt att avsmalna Kyrkvägen för att öka 
säkerheten för bussressenärer. Hur kommer det att bli då 
man inte kan mötas 2 bilar på bredden? Det kommer att bli 
köbildning runt hela skolans område. 
 

Idrottshallen

Idrottshall bör flyttas in mot skolgårdens mark samt begrän-
sas i höjd, för att inte störa villorna på Skogslindgatan. Som 
det är planerat idag så kommer detta att påverka villorna och 
boendes trivsel. Byggnaden som kommer att uppföras mot 
Kyrkvägen bör planeras om så att även den flyttas in mot 
skolans mark samt sänkt höjd. Detta då boende i villorna 
längst med Kyrkvägen kommer att drabbas utav samma 
problem som de på Skogslindgatan, d.v.s. sänkt trivsel för de 
boende.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Trafikmängden kommer att öka med ny detaljplan och ett 
antal åtgärder kommer därför att utföras. Se svar till S1 och 
S20 om parkering samt hämta- och avlämningsytor. 

Se svar till S20 om trafikåtgärder utmed Myråsgatan och svar 
till S23 om befintliga förhållanden.

Se svar S1 om idrottshallens placering och S22 om dess 
utformning. 

Se svar till S20 och S24 om utbyggnationens placering och 
utformning.

S28 Myrås 1:27 (2 personer)
Fastighetsägarna tycker att det är positivt att Myråsskolan 
renoveras och utvecklas och ställer sig därmed positiva till 
planen som helhet. 

Trafik och gångbanor 

De skulle vilja ha en utökning av utfartsförbudet mot Tall-
gatan så att endast två passager till parkeringen på Myråss-
kolan möjliggörs, en in och en utfart. Detta för att minska 
mängden trafikrörelser och därmed öka trafiksäkerheten, 
främst för de oskyddade trafikanterna. 

Fastighetsägaren vill även påpeka att en trottoar eller 
liknande utmed Tallgatan skulle vara önskvärd för att öka 
säkerheten för främst gående barn och få ner hastigheten på 
bilarna som passerar på gatan.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses.

Utmed Tallgatan planeras till skillnad från samrådshandling-
arna, där förslaget var fyra in- och utfarter, nu endast två. Se 
planbeskrivningen under rubriken Åtgärder trafik. Se svar till 
S26 om fler åtgärder utmed Tallgatan.

Gångväg kommer att anläggas utmed Tallgatan, från Myrås-
gatan till Kyrkvägen.

3. Synpunkter från övriga
S29 Myrås 1:179
Ägaren av fastigheten ställer sig frågande till vald tidpunkt 
för samrådsmötet då det planerades under påskveckan när 
barnen är lediga och många passar på att åka bort. Kommer 
ni att webbsända detta för dem som inte kan deltaga? Har det 
gått ut någon information om mötet förutom vad som står 
på Borås stad? Fastighetsägaren ställer sig frågande till varför  
inte de som blir berörda av detta har fått någon information?

Fastighetsägaren anser att antalet parkeringsplatser är under-
dimensionerat. Hen roade sig att räkna antalet parkerade bilar 
en dag och kom fram till cirka 60 bilar om man utökar antalet 
barn så tror fastighetsägaren att antalet lärare ökar också. 
Då räcker inte 53 platser. 2011 försökte kommunen lägga en 
förskola vid Myråsskolan det blev massiva protester på grund 
av trafiksituationen då. Tror inte att trafiken minskar eller att 
man tar mer hänsyn till andra trafikanter. Vill ha en förkla-
ring av tekniska avdelningen om vad boende ska göra.

Med anledning av ombyggnadsplanerna vill fastighetsägaren 
att Borås Stad tar hänsyn till följande:

 » Svårigheter för de cirka 60-70 fastigheter som är 
beroende av Myråsgatan respektive Tallgatan för att 
komma ut från området med bil om ni enkelriktar 
Myråsgatan. En ökning av antalet bilar som lämnar på 
skolan på cirka 50 % kommer att göra det ohållbart att 
nå Kyrkvägen under de tider man lämnar barnen.

 » Parkeringsplartserna till personalen är underdimensio-
nerad i dagsläget finns 50-60 parkerade bilar.

 » Bygga om befintlig parkeringsplats till korsningen 
Myråsgatan - Tallgatan. Anser att olycksrisken ökar om 
man har en anslutning från Myråsgatan på ett ställe 
och en från ett annat. Köper inte ert resonemang att 
det minskar hastigheten. Dessutom från andra hållet 
kommer många cyklister så risken är att man missar 
dem.
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 » Se över var matleveransen sker. I dagsläget stannar 
oftast lastbilen på Tallgatan, vilket innebär att man 
inte kan nå Kyrkvägen. Dessutom kan de som bor i 
korsningen Tallgatan- Kyrkvägen inte komma ut från 
sin tomt.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Samrådstiden förlängdes då det sammanföll med röda 
dagar. För att kommunens representanter skulle kunna vara 
närvarande och svara på frågor var det den valda tiden som 
passade för samrådsmötet. Uppslutningen bland boende i 
närområdet var stor vid mötet. Information vid samrådsut-
skick gjordes via Borås Stads hemsida, annons i lokaltidning 
och skickas hem till de som kommunen har bedömts vara 
sakägare.

Se svar till S1 och S20 om parkering.

Se svar till S20 om infartsförbud till Myråsgatan från Tallga-
tan.

Laster och transporter kommer att ske inom skolans område, 
där en in- och utfart möjliggör att behörig trafik tar sig ut på 
Kyrkvägen. På så sätt säkras tryggare trafik, där leveranser 
slipper utföra farliga manövreringar och backa.

S30 Myrås 1:162 
Boende på fastigheten uttrycker sin förvåning då hen i 
tidningen, BT den 2 april, läste om om- och tillbyggnationen. 
Hen har sett i det framtagna materialet med både trafik- och 
skuggstudier samt planbeskrivning att hen, vad gäller skugg-
studien, är ett av 2 hus som påverkas absolut mest av skuggan 
och ändå har de inte fått någon skriftlig information?! Ser 
att kommunen skriver mycket om träden, grönområde för 
barnen mm men knappt inte ett ord om de berörda i närom-
rådet. Hur tänker kommunen här?

Fastighetsägaren var på mötet den 16/4 (tack vare Borås 
Tidning). Förstår då att mycket är oklart då kommunen 
inte på något exakt sätt kan säga hur husen kommer att bli 
vad gäller höjd, läge mm. Det känns ju positivt då det finns 
tid att göra om. Kommunen påtalade även att det var i ett 
tidigt skede på processen, och att detta skulle vara bra för 
de boendes del, när det de facto sitter en projekteringsgrupp 
som träffas varje vecka och ritar på detta, samt redan håller 
på och är i slutskedet med denna tänkta layout. Med andra 
ord så är boende INTE inkopplade i ett tidigt skede. Är det 
då inte lite sent att komma med detta möte nu? Hur hade 
det varit att ta in synpunkter tidigare från närboende då det 
redan måste lagts ner en massa pengar på detta projekt?

Brämhult som villaområde 

Brämhult är ett fint villaområde från 40-50- talet med låga 
enfamiljshus och mycket grönt. Hur tänker man när man 
planerar nybyggnader på 10-15 meter höga hus med en 
längd på ca 40 till 50 meter. Nya byggnaden i område B mot 
Kyrkvägen och nya idrottshallen, båda utdragna till kanten 
så långt det går. Idrottshall mot Skogslindsgatan och nybygg-
naden mot Kyrkvägen. Det måste ju gå att placera dessa 
byggnader på ett betydligt bättre sätt. Tänker kommunen på 
boendes bästa?

Skuggstudie 

Fastighetsägaren tror inte att skuggstudierna är korrekt 
utförda. De vill att det görs en ny skuggstudie där enbart ny 
tillbyggnad är med, utan träd så ser man klart och tydligt hur 
huset kommer att skuggas. Ser att den inritade ventilationen 
på taket till nya byggnaden mot Kyrkvägen, inte bildar någon 
rak skugga mot fastighetsägarens hus och dennes tomt och 
då måste det vara något fel. Den ensidiga biotopsskydda allén 
som har varit så viktig, nu kapas den jämns med marken?! 
Vad hände här?

Ny byggnad mot Kyrkvägen 

När hen sedan tittar på den nybyggnad de kommer att få 
ovanför sig, i område B, och ser att detta är en koloss på cirka 
14 meters höjd och ca 50 meter lång, utdragen till kanten 
på Kyrkvägen, så blir hen helt chockad. Hur tänker ni här? 
Har man tänkt på andra utbyggnadsmöjligheter? Förlänga 
nuvarande huvudbyggnad? Bredda nuvarande huvudbyggnad 
så att man får plats med två skolsalar i bredd med korridor i 
mitten? Sänka detta hus med 1 våning och kanske gräva ner 
0:planet mer, bygga på annan befintlig byggnad osv. Då den 
gamla huvudbyggnaden ligger i mitten på tomten påverkas 
omkringliggande byggnader så lite som möjligt och det måste 
bli betydligt billigare att bredda befintlig byggnad än att 
bygga helt nytt. Man bör också undvika att bygga i U-form 
då detta främjar aktiviteter som mobbing där barn kan känna 
sig utsatta. Det kan aldrig bli bra att bygga så. Vad gäller höjd 
på byggnaderna så fick hen tyvärr inget klart besked om hur 
höga dessa kommer att bli, men uppfattade ändå att utöver 
höjden så får ni rita dit ventilation som också bygger flera 
meter. Vad finns det för regler här? ”Mindre uppstickande” 
som det står på ritningen Planbestämmelser, hur mycket är 
det? Samt vad kommer ventilationen på nya byggnaden i 
område B att bygga på höjden? Önskar en totalhöjd på tänkt 
hus.

Skolbarn

500 barn till 756 barn! Hjälp! Har Brämhult ökat med så 
många barn så att denna enorma tillbyggnad behövs? Trafi-
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ken som idag är fullkomligt kaos, hur blir den med ca 200 
familjer till som skall ta sina barn till skolan. Har man tänkt 
tanken på att kanske bara bygga ut för ca hälften av barnen – 
125 st. Hur har man kommit fram till 256 st. extra barn? Hur 
beräknades Bodaskolan som byggdes klart för inte så länge 
sedan? Skulle man inte kunna lagt till en extra våning där, 
som då inte skulle skugga eller störa för närboende?

Trafikproblem 

Förstår att ni tänkt enkelrikta Myråsgatan samt leda ner alla 
bilar via Tallgatan ner till Kyrkvägen?! Redan idag är det 
totalstopp där med alla bilar som kommer, bussar där ni nu 
smalnat av vägen så att trafik stoppas när bussen kör där, 
4 ggr i timmen x 2 = 8 stopp. Hur tänkte ni här? Det sker 
tillbud var och varannan dag då det parkeras hej vilt längst 
hela Kyrkvägen, Myråsgatan, Tallgatan och Skogslindsgatan 
upp på trottoarerna mm och barn som springer över vägen.

Parkeringar 

Redan idag är det kaos! Hur många fler lärare skall anställas? 
Var skall de parkera?

Miljömål, Mål 3

Fastighetsägaren läste om Borås stads Miljömål: Mål 3. Borås 
stad bygger hållbart och skapar en hälsosam livsmiljö?! Boen-
des livsmiljö förändras radikalt menar fastighetsägaren. Hur 
tänker kommunen här för närboende. Ljus, rymd, morgonsol, 
kvällssol och inte minst husvärde? Fastighetsägaren skulle 
gärna vilja att någon tog kontakt med boende på fastigheten 
för att på plats se det som pratas om vad gäller skuggstudien 
och här kunna peka ut hur hög byggnaden kommer att bli 
från fastighetens horisont. Fastighetsägarens hus 1:162 ligger 
i en brant sluttning ner från Myråsskolan, vilket påverkar vårt 
ljus än mer. 

Ja, det måste tas ett stort omtag här, för denna planerade 
om- och tillbyggnad är INTE bra, inte för någon, varken för 
barnen, miljön, trafiksituationen eller för de närboende.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Borås Stad har gjort en bedömning om vilka som är sakägare 
och har fortsatt bedömt att fastighetsägaren inte är sakägare. 
Trots kommunens bedömning har fastighetsägaren rätt att 
yttra sig i det fortsatta detaljplanearbetet.

Se svar till S20 om idrottshallens förtydligade höjdsättning.

Samrådsmötet var tidigt i detaljplaneprocessen och är en 
viktig del i en demokratisk process, där de som bor nära och 
eller har intresse i planen kan yttra sig. Kommunen redogör 
för alla yttranden som inkommer i den här samrådsredogörel-
sen. Vissa synpunkter har kunnat tillgodoses men inte alla. 

Se svar till S1 angående idrottshallens placering och S22 om 
idrottshallens höjd.

Se svar till S20 och S24 om utbyggnad utmed Kyrkvägen. 

Se svar till S20 om ny skuggstudie. Studien finns tillgänglig 
som bilaga till granskningshandlingarna. Studien visar som 
efterfrågat ett före, men befintliga byggnader och träd, samt 
ett efter med endast ny byggnation, utan de träd som ska 
planteras. Byggnadsvolymer kommer under granskningen 
finnas tillgängliga i 3D på kommunens hemsida. Där presen-
teras aktuella projekt i 3D-format, vilket gör det möjligt att 
till exempel se hur byggnaders höjd påverkar sol och skuggor. 
Den biotopskyddade allén som i samband med utbyggnation 
av skolan tas ner kommer att återplanteras. Dispens har sökts 
och givits med villkor av Länsstyrelsen. 

Se svar till S24 om Borås Stads behovsberäkning av skolplat-
ser.

Det beräknas bli 25 ytterligare anställda med en utökad 
elevkapacitet. Parkeringsplatserna har beräknats utifrån Borås 
Stads parkeringsregler men efter boendes synpunkter har 
antalet parkeringsplatser utökat något. Se svar till S1 och S20 
om antal parkeringsplatser och dess placering.

Se svar till S25 angående fastighetsvärde.

S31 Myrås 1:162 
Detta yttrande föranleds av att fastighetsägaren som 
kommuninvånare och närboende till rubricerat och planerat 
projekt inte anser att de undersökningar och utredningar som 
genomförts eller beställts av Borås Stad utförts på ett för alla 
inblandade parter tillfredsställande sätt:

 » Skuggstudien ger inte en rättvisande bild av verklighe-
ten på årsbasis.

 » Trafikutredningen är inte genomförd på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Redan i nuläget inträffar mer eller mindre 
dagligen incidenter i anslutning till närområdet på 
grund av pressad hämta/lämnamöjlighet i kombination 
med ”vild” parkering. Ofta även med barn som springer 
ut mellan parkerade eller lämnande/hämtande bilar.

 » I samband med den resvaneundersökning från Väst-
trafik som gjorts 2015 framgår inte att det sedan dess 
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gjorts neddragningar av bussförbindelser till och från 
Brämhult med en linje vilket torde innebära en kraftigt 
ökad belastning på linje 5. Dagligen ses ett stort antal 
barn ankomma och avresa med linje 5 vid skolstart och 
avslut. Större delen av den trafiken utförs numera med 
större s.k. dragspelsbussar.

 » Med tanke på det antal cyklar som finns att beskåda på 
skolans område under skoltid känns inte alstringsbe-
räkningen särskilt trovärdig. Räknar man däremot antal 
parkerade bilar på och runt skolområdet idag, känns 
det som om antalet borde stiga med cirka 50 % och det 
även vad gäller leveranser etc.

 » Miljöpåverkan är inte något som tagits hänsyn till eller 
i vart fall inte redovisats på ett rättvisande sätt. Enligt 
den behovsorsak som nämndes under samrådsmötet 
den 20190416, (”Det fria skolvalet samt att – ”Myrås-
skolan är så populär”), torde de flesta av de tillkom-
mande eleverna komma från andra stadsdelar vilket då 
får anses ha mycket stor miljöpåverkan vilket då inte 
direkt skulle innebära en klimatneutral utbyggnad av 
verksamheten.

 » Den påverkan förslaget skulle komma att ha avseende 
ytterligare relativt insynsfria ytor och vad detta kommer 
att medföra vad gäller dels utsatta elever och dels 
möjligheter till störningar i form av missbruk och 
tillhåll under de tider skolan inte har verksamhet.

 » Kostnadsredovisningen för projektet är vag eller 
obefintlig!

 » Behovsunderlaget är inte tillräckligt tydligt klarlagt!

Synpunkter/Önskemål:

 » Ta fram en verklighetsbaserad skuggstudie på årsbasis 
som visar förhållandet före och efter det slutgiltiga 
förslaget och presentera den för alla boende i närområ-
det. Många av de boende använder idag av trädgårdarna 
under i princip hela året.

 » Utför en verklig trafikstudie som visar dagens situation 
vad gäller de fyra stråk som omger skolan baserad på 
skoldag / ej skoldag (Vardagar) och jämför med ett 
realistiskt estimat avseende tänkt ökning efter projek-
tets slutförande.

 » Avseende parkeringsytor, lämna/hämtazoner etc. visa 
konkreta lösningar som främjar trafiksituation, säkerhet 
etc. Detta gäller även den skolväg som gående/cyklande 
elever kommer att utnyttja.

 » Ange tydliga kostnadsunderlag samt miljö- och behovs-
analyser!

Förslag

 » Låt ytan mellan befintliga flyglar utgöra plats för 
idrottshallen, detta skulle innebära att man dels 
undviker ökad skuggning av närliggande fastigheter 
och samtidigt bygger bort befintliga dolda ”orosytor” 
och undviker fler. En idrottshall behöver ju dessutom 
inte ha lågt placerade fönster utan kan om så önskas 
ta ner dagsljus uppifrån. Detta skulle innebära att man 
frigör ytan där det idag planeras för idrottshall och kan 
där bygga en lägre skolbyggnad som inte på samma sätt 
skulle störa grannskapet. I anslutning till denna lägre 
byggnad skulle man även kunna ha parkering samt 
av- och påstigningszoner på ett smidigt och säkert sätt, 
även den byggnad där bl.a. gymnastiksal idag inryms 
byggs om till lektionssalar. Om/när ytterligare lokalytor 
behövs kan de 3 skeppen förlängas tillsammans i 
riktning Skogslindsgatan i den mån det skulle behövas.

 » Ett annat alternativ skulle kunna vara att sänka ner 
tilltänkta byggnader till den nivå som krävs för att 
inte solens elevationsvinkel skulle påverka någon av 
de berörda fastigheterna runt skolan, detta skulle rent 
praktiskt betyda att man går ner i resp. byggnader men 
det skulle ju ha en mindre negativ påverkan på närlig-
gande fastigheter vad gäller skuggning över året etc., 
men det löser givetvis inte de andra problemen med 
trafik, säkerhet och insynsfria ytor.

Fastighetsägaren hyser personligen hopp till att kommunens 
politiker relativt omgående kommer att inse det blysänke 
som det fria skolvalet tynger våra skolor med och snarast 
kommer att återgå till närhetsprincipen. Det fria skolvalet 
låter ju vackert, på papperet, men vi kan nog alla inse vad 
det kostar både ifråga om skattepengar, segregation och 
orättvisor. Det som skulle bli så bra men som t.o.m. gjort att 
föräldrar tvingas se sina barn gå på avlägsna skolor trots att 
det finns en skola nära men som inte har plats för just deras 
barn. Och segregationen som sas skulle minska men istället 
ökat ordentligt. Idag är det fler skolor där otryggheten frodas 
än innan det fria skolvalet infördes. Det verkar ju heller inte 
ha varit generellt resultathöjande vilket ju förväntades. Nej, 
låt kommunala skolor skryta med god lärarkompetens och 
skolmiljö och sluta dra i skolpengen mellan friskolor och 
kommunala skolor så kommer vi snart att fostra en genera-
tion av duktiga och välutbildade elever. Man kan ju som 
kommuninvånare och skattebetalare fundera över vad som 
kommer att hända nästa år… När någon annan mindre skola 
i något annat villaområde plötsligt blir populär, ja kanske 
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t.o.m. mer populär än Myråsskolan. Är det då dags att lägga 
kanske halva Myråsskolan i malpåse och bygga ut någon 
annan liten fin skola till närboendes förtret?

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Se svar till S20 om utökad skuggstudie och S30 om dess 
tillgänglighet.

Se svar till S1, S20, S23 och S24 angående trafikutredningen. 

Västtrafik ansvarar för busstrafiken i Borås Stad och regionalt 
och de är uppdaterade med kommunens stadsplanering. De 
tar beslut om förändringar i turtäthet och busslinjenätet. 

I samband med ny detaljplan genomförs ett antal trafikåt-
gärder, vilka går att läsa under Åtägrder trafik i planbeskriv-
ningen. Åtgärderna innebär bland annat utbyggnation av 
gång- och cykelvägar vilket möjliggör att fler av skolans 
elever och lärare på ett tryggare sätt kan ta sig till och från 
skolan än tidigare. Borås Stad utgår från parkeringsregler 
vilka anger hur många cykel- och bilparkeringar som ska 
planeras. I ny detaljplan föreslås fler bilparkeringar än i 
samrådshandlingarna. Se svar till S20 för ytterligare svar 
angående parkering.

Se svar till S20 om hängytor.

Se svar till S22 om miljöpåverkan och svar till S24 om utökad 
elevkapacitet. Behovet av en utökad elevkapacitet har utveck-
lats under kap 7. Sociala perspektiv i planbeskrivningen.

I detaljplanen redovisas inga exakta kostnader. I genom-
förandebeskrivningen (kap 12 i planbeskrivningen) anges 
ansvarsfördelning, avtal, fastighetsrättsliga frågor, tekniska 
frågor och ekonomi.

Se svar till S1 angående idrottshallens placering och S22 om 
idrottshallens höjd.

Se svar till S20 och S24 om utbyggnad utmed Kyrkvägen.

Det fria skolvalet behandlas inte i detaljplanearbetet. Se svar 
till S24 om utökad elevkapacitet. 

S32 Styrelsen Föräldraföreningen Myrås-
skolan
Styrelsen för föräldraföreningen på Myråsskolan vill se en 
mer omfattande trafikstudie innan planen kan godkännas. 
Barnens säkerhet måste prioriteras. Trafikstudie har gjorts 
endast en (1) timma, vilket är förvånande och långt ifrån 
tillräckligt för att se helheten. Hämta- och lämnaytan 
planeras i ena änden av skolgården (hörnet Kyrkvägen/

Skogslindsgatan), medan förskoleklassens byggnad enligt 
förslaget planeras så långt från den ytan som det är 
möjligt. De yngsta barnen måste alltid följas ända fram till 
förskoleklassens kapprum. Detta kommer leda till att många 
försöker köra närmare skolans huvudbyggnad och därmed 
ökar trafiken runt skolan/Myråsgatan ännu mer. Ett konkret 
förslag är att flytta in idrottshallen längre in på gården för att 
kunna avsätta fler parkeringsplatser på flera sidor. Det antal 
parkeringsplatser som föreslås är alldeles för få. Bara antalet 
nya lärartjänster ska öka långt mer än antalet nya parkerings-
platser, som är ytterst få. Att dessutom elevantalet ökar med 
flera hundra leder självklart också till kraftigt ökad trafik.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Se svar till S1, S20, S23 och S24 angående trafikutredningen.

Se svar till S1 och S20 om parkeringsplatser.

Hämta- och lämnaytan utmed föreslagen idrottshall är inte 
den enda i förslaget utan längs med hela Myråsgatan kommer 
möjlighet för lämning och hämtning att finnas. Där är det 
vid behov möjligt att stanna till och följa förskolebarn till 
aktuellt kapprum. Härifrån är det cirka 10-180 meter. Från 
den parkeringsytan som planeras i hörnet Kyrkvägen/ 
Skogslindgatan är gångavståndet cirka 100-160 meter att gå 
med förskolebarnen till aktuellt kapprum.

Plan- och bygglovsavdelningen

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

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se.

3. Var och hur görs en detalj-
plan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 
Illustrationer, 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 förut-
sättningar. 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 får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag 
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

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

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

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  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 överkla-
gande inte går igenom.
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Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer. 
 
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.  
 
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 
 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0 
 

  

 

Anmälningsärenden per november 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

a. Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00140 

b. Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00141               

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per november 2019. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 
 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0 
 

  

 

Delegationsbeslut per november 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

SEKRETESS 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-10-22— 

2019-11-26 (lista) 

Avstängningar perioden 2019-10-22—2019-11-26  

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden november 2019 

Laglighetsprövningar skolplacering per november 2019 

dnr 2018-0133 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2019-10-22—2019-

11-26, Dnr 2018-00133  

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2019-10-22—2019-11-26 2019 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-10-22—

2019-11-26, dnr 2019-00022 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2019-10-22— 

2019-11-26 2019, Dnr 2019-00023 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2019-10-22—2019-

11-26 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro november 2019, dnr 

2019-00043 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts oktober 2019 Dnr 2019-00024                         

              

Beslutsunderlag 

1. delegationsbeslut per november 2019. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


