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Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kal las härmed  
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Sammanträdet inleds ev. med genomgång och beslut av sekretessärenden kl. 18.00 – ca 18.05.  
Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar ca kl. 18.05. Det öppna sammanträdet  
inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 18.05 – 18.35. 
 
 
 
 
YVONNE PERSSON 
Ordförande 
  MONICA SVENSSON 
  Förvaltningschef 
                                                          
 
 

 
 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls  
dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a §). 
 
 

 
Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdes dagen  

Den rödgröna gruppen träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30  
Alliansen träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 
Sverigedemokraterna träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan5), kl. 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhinder anmäls alltid till Marita Magnusson, tfn 033-35 81 61, eller  
via e-post: marita.magnusson@boras.se 
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 2016/SON0101 
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 Kommunstyrelsen  
 
 
 

Motion: Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0691 
 
Nämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen "Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun" och översänder till kommunfullmäktige. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Motionen om att underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun kan innebära att fler människor erbjuds möjligheten att odla en del av sin 
egen mat – till exempel genom bostadsnära odlingar. Fler människor kommer att 
kunna lära sig mer om matproduktionens villkor och matens ursprung och det blir 
extra tydligt för personer med en kognitiv funktionsnedsättning när man får prakti-
sera det i verkligheten. Egenodling kan dessutom ge ett större ekonomiskt utrymme. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms öka kunskapen kring ekologiska livsmedel och därmed även öka 
efterfrågan kring ekologiska livsmedel i Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms skapa fler sociala kontaktytor för Borås invånare genom att inrätta 
bostadsnära odlingar. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
 
  Monica Svensson 
  Förvaltningschef 

 

 



Motion 2016-10-19 
 

Underlätta och stimulera lokal ekologisk matpro-
duktion i Borås kommun 
 
Många goda skäl finns att underlätta för, stimulera och därigenom öka den lokala livsmedelsprodukt-
ionen. I denna motion redogörs kortfattat för några av motiven till att vitalisera framställning av mat 
– både utanför och inne i staden och dess kringliggande tätorter.  
 
Därefter presenteras ett antal förslag till hur Borås Stad kan medverka till att bevara och återskapa 
arbetstillfällen i den gröna näringen. Under hela processen från utredande av förslag till eventuellt 
förverkligande ska samarbete och samråd ske med den gröna näringen och dess organisationer. 
 
De delar som avser stadsodling kan komma att domineras av hållbarhetens ekologiska och sociala 
dimensioner, i övrigt är föresatsen att även den ekonomiska dimensionen ska finnas på plats. Det 
handlar alltså om att underlätta för och stimulera matproduktionsföretagande som går att leva på, 
eller som bisyssla på kommersiella grunder kan komplettera annan försörjning. Avsikten är inte heller 
att Borås Stad själv ska driva jordbruk – det är den privata näringens uppgift. 
 
Matens roll 
 
Att alla människor måste ha mat varje dag kan tyckas vara ett banalt påpekande, men inte desto 
mindre är det viktigt och bör inte glömmas bort. Ett samhälle som är hållbart och motståndskraftigt 
mot yttre påverkan och kriser bör försäkra sig om att en stor och ökande andel av maten produceras 
nära den plats där den ska konsumeras, med insatsvaror som är tillgängliga i närområdet. 
 
En sådan matproduktion kan bättre klara bortfall av importerade fossila bränslen och andra insatsva-
ror, såsom fodersoja och konstgödsel. Ekologiskt och till lokala förutsättningar anpassat jordbruk ger 
därtill arbetstillfällen, bidrar till den lokala ekonomin, till den biologiska mångfalden och det öppna 
landskap som många uppskattar. 
 
Möjliga verktyg 
 
En kommun har ett viktigt verktyg som kan användas för att skapa efterfrågan på lokal matprodukt-
ion, nämligen livsmedelsupphandlingen. Varje år köper Borås Stad livsmedel för över 70 miljoner 
kronor. Miljöpartiet vill att Borås Stad börjar mäta hur stor del av de inköpta råvarorna som har sitt 
ursprung i Borås respektive i Borås med omgivande kommuner. Målet bör vara att med de verktyg 
som står till buds år för år öka den andel livsmedel som har lokalt ursprung.  
 
Kor som betar Sjuhäradsgräs 
 
Ett sätt att främja lokal köttproduktion har prövats i Härjedalens kommun. Kommunen har i konkur-
rens handlat upp uppfödning, skötsel och slakt av kor som betar i kommunen. Det handlar alltså inte 
om att driva jordbruk i kommunal regi, utan om att tjänster köps av jordbruksföretag i kommunen. 
Denna modell vill vi utreda och om möjligt tillämpa i Borås. 
 
Andelar i skörd 
 
En affärsmodell som håller på att etableras på flera håll i landet är andelsodling. Det innebär att en 
jordbrukare i förskott erbjuder andelar i kommande skörd. Andelsköparen betalar en fast summa och 
får efter odlingssäsongen ut sin andel av utfallet. Har det varit ett gynnsamt år blir andelen större, ett 



sämre år ger en mindre andel. Detta är alltså ett sätt att dela på odlingsrisken och ge jordbrukaren en 
jämnare inkomst över åren. Sollefteå kommun har i år för första gången köpt andelar av en lokal 
lantbrukare. Vi vill undersöka om denna modell kunde fungera även för Borås del. 
 
Distributionscentral 
 
Borås Stad har beslutat om att inrätta en samdistributionscentral ditt livsmedel levereras, istället för 
att som nu köras ut av respektive avtalsleverantör till alla leveranspunkter. Detta kommer att spara 
körsträcka och därmed miljö, och det kommer också att öka möjligheten för små leverantörer att 
konkurrera genom att kravet på att köra ut varor till alla förskolor, skolor, boenden lyfts av. Detta 
projekt pågår redan och upphandlingsavdelningen/Tekniska förvaltningen söker aktivt efter befintliga 
eller nya lokala producenter som vill leverera till den kommande distributionscentralen. 
 
Stadsodling 
 
Vi är övertygade om att en förutsättning för större framgång när det gäller att öka konsumenters 
intresse att köpa – och ofta betala något mer för - ekologisk närproducerad mat är ökad kännedom 
om vad som kännetecknar mat med kvalitet. Om fler människor kan erbjudas möjlighet att odla en 
del av sin egen mat – till exempel genom bostadsnära odlingar som de AB Bostäder erbjuder på 
Norrby – så kommer fler att kunna mer om matproduktionens villkor och matens ursprung. Egenod-
ling kan dessutom ge ekonomiskt utrymme så att den mat man köper kan få vara något dyrare. 
 
Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla nära sin bostad – om möj-
ligt bör alla som vill ges denna möjlighet. Det är vidare önskvärt om egenodlingen kan kompletteras 
med kunnig professionell rådgivning och utbildning, till exempel genom att yrkesverksamma jordbru-
kare hyrs in som föreläsare/rådgivare. Detta skulle dessutom ge en direkt personkontakt mellan lo-
kala producenter och konsumenter, vilket också kan bidra till att ge marknaden för lokalproducerad 
mat ett lyft. 
 
Nätverk 
 
Tankar och idéer beskrivna i denna text spirar också på andra håll i landet och så sent som i våras 
grundades föreningen Refarm 2030, som vill samla näringen, akademin, kommuner och organisat-
ioner under följande ambitiösa mål: 
 
”Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror 
och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra 
djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en kon-
struktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedels-
produktionen i våra tätorter och på landsbygden. 
 
Vi vill bygga denna ’farming-reform' på vetenskaplig grund och med fokus på fler jobb och en ökad 
självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet 
och i staden.” 
 
Borås Stad föreslås gå med i denna förening. 
 
Näringslivsutvecklare 
 
Vi föreslår att en funktion som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela kommunen inrättas, 
troligen under Näringslivsavdelningen eller möjligen som en funktion i upphandlingsorganisationen. 
Tanken är inte landsbygdsutveckling i traditionell mening i första hand, det vill säga arbete med 



landsbygdens serviceutbud och livsbetingelser i stort. Vi vill istället satsa på att medverka till att lyfta 
marknadens efterfrågan på lokalproducerad mat, framför allt genom att öka Borås Stads egen efter-
frågan, men också genom att koppla ihop stadsodling – stadsnära odling – professionellt jordbruk på 
det sätt som vi har skissat på i denna motion.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 
 

• en ny funktion inrättas som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela kommunen. 
• en strategi tas fram för ökad lokal matproduktion och återuppodling av Borås kommun. 

Detta ska ske i nära samråd med den gröna näringens organisationer och andra intressenter. 
• att mål för andel inom Borås kommun samt inom angränsande kommuner producerade livs-

medel skrivs in i Borås Stads Miljömål för kommande period. Målet bör skärpas från år till år. 
• i motionen nämnda idéer eller andra liknande idéer, som faller ut i samrådet med intressen-

ter i och kring den gröna näringen, om hur Borås Stad kan öka andelen i närområdet produ-
cerad mat utreds och införs, om utredningarna ger stöd för det. 

• Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla. 
• Borås Stad ansluter sig till föreningen Refarm 2030 

 
 
 
Tom Andersson (MP) 
Anna Kjellberg (MP) 
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Sociala omsorgsnämnden 
Anna Thuresson, 033-35 73 01 

Datum 
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Diarienummer 
2016/SON0115 139 

   
 
 Arbetslivsnämnden 
 

 
 
Uppföljning av Program för ett integrerat 
samhälle 
Arbetslivsnämndens diarienummer: 2016/ALN0117 
 
Nämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”Program för ett 
integrerat samhälle” och översänder till Arbetslivsnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
I Programmet för ett integrerat samhälle står följande beskrivet ”Arbetet är nyckeln 
till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom 
anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och     
näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möj-
ligt. Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare lik-
värdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekryte-
ring. Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbets-
livet är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.”  

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med 
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i 
kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integre-
rat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas 
agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Arbetslivsnämnden har uppdraget och 
ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag 
arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus 
under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning,    
boende samt kultur. Sociala omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att rapportera   
följande frågor: 

På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att anordna praktikplatser genom 
samarbete med vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning samt ungdoms-
gymnasiets vård- och omsorgsutbildning och barn- och fritidsutbildning. 
 
Sociala omsorgsförvaltningens deltar i en lokal styrgrupp i VO college där både   
facket, arbetsgivare, lärare, rektorer finns representerade. Syftet med styrgruppen är 
att se över hur man kan arbeta för att ta emot nyanlända där språket är en barriär 
samt hur man tidigare kan attrahera personer att vilja jobba inom funktionshinder-
verksamheten.  
 
 
 
 



2 

Hur många praktikanter har Sociala omsorgsförvaltningen tagit emot i sina verksamheter?  
Under våren 2016 har Sociala omsorgsförvaltningen också erbjudit 25 platser till  
vuxenutbildning vård- och omsorgsutbildning och 21 platser till ungdomsgymnasiet, 
både vård- och omsorgsutbildning och barn- och fritidsutbildning. Under hösten 
2016 har 26 platser till vuxenutbildning vård- och omsorgsutbildning, de har bara 
utnyttjat ca 10 platser och 9 platser till ungdomsgymnasiet, och barn- och fritids-
utbildning. Majoriteten av de praktikanter som kommer från vuxenutbildningen har 
en annan etnisk bakgrund. Utöver detta har Sociala omsorgsförvaltningen under 2016 
också tagit emot två språkpraktikanter och en praktikant inom ramen för praktik till 
arbete. 
 
På vilket sätt har Sociala omsorgsförvaltningen utvecklat arbetet för att anställa personer med annan 
etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda 
föräldrar är födda utomlands? 
För att säkerställa att förvaltningen rekryterar rätt person till rätt tjänst använder sig 
förvaltningen av så kallad kompetensbaserad rekrytering. Att arbeta med kompetens-
baserad rekrytering innebär en större träffsäkerhet för att få ”rätt person på rätt 
plats”. Genom att arbeta strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för 
felrekryteringar och en icke diskriminerande rekryteringsprocess säkerställs. I en 
kompetensbaserad rekrytering låter man inte några andra ovidkommande faktorer än 
kompetens påverka rekryteringsprocessen. För detta krävs största möjliga objektivitet 
och uppmärksamhet på risken för att vi omedvetet tänker och agerar utifrån våra 
egna, subjektiva referensramar. När vi gör urval av sökande utifrån genomtänkta och 
relevanta krav för tjänsten riskerar vi inte heller att diskriminera någon vare sig direkt 
eller indirekt. Enligt Sociala omsorgsförvaltningens plan för lika rättigheter och    
möjligheter är flerspråkighet och interkulturell kunskap meriterande. Kunskap om 
andra kulturer ökar möjligheterna att ge fler invånare likvärdig service. Förvaltningen 
ska eftersträva en jämn fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta 
kan uppnås genom en kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad, 
d.v.s. att man tar tillvara individuella olikheter hos dem som uppfyller kompetens-
kraven. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
 
  Monica Svensson 
  Förvaltningschef 
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 
 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frå-
gor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige 
2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den poli-
tiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrel-
ser.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämn-
der/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, ut-
bildning, boende samt kultur. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och sty-
relser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2017- 01-31.                                                             
Stadsdelsnämnderna skickar sina svar senast 2016-12-30. 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 28 procent av kommu-
nens invånare. (30313 personer 2015-12-31) 
 
Målområden och organisationsförändring 
Frågor, områden, verksamheter aktiviteter som identifierats som utvecklingsområden vid upp-
följning 2015 kommer att följas upp även vid uppföljning av 2016 års verksamhet. 
 
Vid avstämning den 3 juni diskuterades det om organisationsförändringen skulle påverka arbetet 
med uppföljningen av ”program för ett integrerat samhälle”. Med det avsågs stadsdelsnämnder-
nas förutsättningar att redogöra för sina verksamheter i och med att dessa avvecklas. Vid avstäm-
ningen beslöts att utkast till PM skulle delges ledamöterna i ”Nätverk Integration”. Vid nätverkets 
sammanträde 2016-09-09 diskuterades utkast till PM och representanter för stadsdelsförvaltning-
arna uttryckte en tydlig önskan om att redovisa sina verksamheter inom integrationsområdet. Det 
föreslogs att ge stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM-et senast 2016-12-30      
 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden samt Vård och 
äldrenämnden är inte föremål för uppföljning av verksamhetsår 2016 då deras operativa verk-
samhet påbörjas 2017-01-01.  
 
Med ovanstående kommentarer beslutades att följa upp 4 målområden. Arbete, Boende, Kultur 
och Utbildning och att den nuvarande organisationen svarar på PM-et fullt ut. 
 
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå. 
Arbetsförmedlingen har i sin prognos för 2017 redovisat var behoven finns i arbetskraft. Inför 
2017 tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten. Bristen på arbets-
kraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. Arbetslösa med kort utbildning väntas 
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öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en 
högre strukturarbetslöshet behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Ande-
len nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser snabbare komma in 
på arbetsmarknaden. Urval av yrkesgrupper som är viktiga för kommunen. Tekniker, ingenjörer, 
lärare, socionomer, omvårdnadspersonal m.m.1 En möjlighet i detta arbete är att samverka med 
Arbetslivsförvaltningens enhet Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har 
möjlighet att genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer.2 
Viktigt för denna grupp är också praktik. Vid praktik används tre olika typer av praktik. 
 
1. Språkpraktik 
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagsvenska och där med åstadkomma en bättre språk-
utveckling än eljest. 
 
2. Prova på praktik/Vägledningspraktik 
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbetssökande utan 
erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 
 
3. Praktik till arbete 
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper och kvaliteter hos tänk-
bara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning. 
 
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten 
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbB
or%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf 
 
Länk till Vuxenutbildningen 
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutb
ildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html 
 
Av statistik framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot totalt 428 vuxna ( från 21 år) 
flyktingar under 2015. Av dessa har 124 personer (29%) 10-12 års utbildning, och 141 personer 
(33%) har utbildning längre än 12 år. Det innebär att 265 personer (62%) har en högre utbild-
ningsnivå.3 
 
Bostadsbristen 
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 2025. Prognosre-
sultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 2012- 2025. När nu prognospe-
rioden har  gått några år kan det konstateras att byggproduktionen har understigit byggbehoven. 
Samtidigt har befolkningen ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen 
för återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya prognosen 
426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs utbyggnad av annan infrastruktur 
för att bostäderna ska fylla sin funktion.4  
 
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 2011-12-31 och 2015-
12-31 har stadens befolkning ökat med 5194 personer. Målgruppen utrikesfödda och födda i  

1 www.arbetsförmedlingen.se; 
2 
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbil
dning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html 
3 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter 
4 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/ 
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Sverige med båda föräldrarna födda utomlands ökade med 4213 under samma period. 
 
Nybyggnation  
I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 642 bostäder prognosti-
ceras färdigställas genom nyproduktion 2016 och 1370 bostäder 2017.  Hur många av dessa som 
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är osäkert enligt Stads-
kansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i prognosen inte kommer att ha färdig-
ställts eller påbörjats i enlighet med planen5. 
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och 
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom 
kostnaderna är för höga.6 
 
Krav ställs av Bostäder i Borås AB på att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där 
kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension, 
sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 
6 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
7 http://www.bostader.boras.se/index.php?page=nyproduktion-projekt 
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Arbete   
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställ-
ning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få 
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om 
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap 
ska vara en merit vid rekrytering. 
 
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara 
lönsamt för företaget. 

 
Gäller alla nämnder och kommunala bolag 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser   
 
Fråga 2 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?  
Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 
     Prova på praktik 

    Praktik till arbete 
 
Gäller alla nämnder och kommunala bolag 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund, 
d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar 
är födda utomlands? 

 
Gäller Arbetslivsnämnden 
 
Fråga 1 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med annan etnisk 
bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda 
föräldrar är födda utomlands?  

Fråga 2 
- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016  för personer 

med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i 
Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

 
Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag. 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapsspridning i nä-
ringslivet om mångfald i arbetslivet? 
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Boende   
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende. 
 
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exem-
pelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för 
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag. 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering och segregation 
på bostadsmarknaden? 

Fråga 2 
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder? 

Fråga 3 
- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för bostäder rik-

tade till större familjer ur målgruppen.  
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Kultur   
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig 
del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter. 
 
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunsty-
relsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster. 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella perspektivet i 
era verksamheter? 

Fråga 2 
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika möjlighet-

er för kultur och fritidsverksamheter?  
Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de ny-
anlända har med sig?  
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Utbildning   
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i 
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa 
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans 
med teoretisk utbildning 
 
Gäller Utbildningsnämnden 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI? 
Fråga 2 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombination med 
yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning? 

Fråga 3 
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av yrkes och 

lärlingsutbildningar? 
 
 
 
 
Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 januari 2017. 
 
För stadsdelsnämnderna gäller att svaren ska vara inlämnade senast  
30 december 2016.  
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Program för ett 
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta pro-
gram redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av 
kommunens invånare.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås 
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla 
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och 
integration.

Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara del-
aktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan 
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. 

Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en 
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse 
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genom-
syra allt arbete.

Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. 
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika 
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.

Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för ar-
betslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i 
integrationsarbetet.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser 
så snart det är möjligt. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare 
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid 
rekrytering.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet 
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi 
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett 
blandat boende.

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det 
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. 
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till soci-
alt hållbar stadsutveckling.

Utbildning

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och 
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska 
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kom-
munen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald. 
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta 
saknar kontaktnät i samhället.

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbild-
ningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teore-
tisk utbildning.

Delaktighet 
Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktig-
het samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig 
behövda och ta del i samhällsutvecklingen. 

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur sam-
hället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet 
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdo-
mar. 

Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara 
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med 
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra med-
borgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.

Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de 
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.
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Trygghet
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyan-
lända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter 
att delta i föreningslivet.

Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeom-
sorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-
folkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt 
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsätt-
ningar för hälsa och social hållbarhet.  

Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan 
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella per-
spektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
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Arbetsmetoder
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna 
och bolagen.

Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är 
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det 
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås 
Stad vara med i sådana.

De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studie-
förbunden. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppfölj-
ning av programmet, och ett förslag till reviderat program.
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Samråd för detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen       
4 m fl, Sjöboskolan, Borås Stad 
(Diarienummer BN 2014-1830) 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att översända upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Nämndens yttrande 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 
detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m fl, Sjöboskolan, Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i 
anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för omstrukturering  
av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att tillgodose eventuella förändringar av 
skolans behov längre fram i tiden.  
 
Nämnden har inget att erinra mot förslaget. 
 
Planen har varit på samråd under tiden 30 augusti – 2 oktober 2016. 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte detaljplanen 2016-09-20 och lyfte då fram att 
tillgängligheten till planområdet är god och alla nya byggnader ska vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning, dels mellan parkering och byggnader samt inne i 
byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads Program för 
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden noterar att detaljplanen lyfter fram tillgänglighetsperspektivet. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra 
kilometer från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslut-
ning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för 
omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för 
att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre 
fram i tiden.
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1. Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med 
sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska 
också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans 
byggnader och lekytor för att tillgodose eventuella föränd-
ringar av skolans behov längre fram i tiden.

Planområde
Planområdet är beläget i stadsdelen Norra Sjöbo, cirka fyra 
kilometer norr om Borås centrum. Planområdet innefat-
tar skolområdet, dvs. kvarteret Pluggskivlingen och hela 
Nolhagagatan som sträcker sig utmed skolans östra del. 
Området avgränsas i öster av Norra Sjöbogatan och i söder 
av Sjöbo Torggata. Planområdets storlek är cirka 36 000 m2. 
All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. Kvarteret 
Pluggskivlingen används som skola och arrenderas av Lokal-
försörjningsförvaltningen. 

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P217 (laga kraft 1953) samt 
stadsplan P265 (laga kraft 1960). Området omfattas också av 
fastighetsplan 1583K-BN683/1964 (laga kraft 1964). Gällande 
planer anger allmänt ändamål på fastigheten Pluggskivlingen 
5, garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt 
lokalgata för Nolhagagatan. 

Kommunala beslut 
2014-06-16 §315 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Lokal-
försörjningsnämnden att påbörja förstudier för etablering 
av en ny förskola på Norra Sjöbo. Det efter att berörd 
stadsdelsnämnd lämnat ett positivt planbesked. I beslutet 
fastslogs också att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt 
besked från Stadsdelsnämnden, kan tillskriva Samhällsbygg-
nadsnämnden med begäran om detaljplan.

2014-09-04 §131 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att 
tillstyrka att förstudie påbörjas för att studera möjligheterna 
att etablera förskola på fastigheten Pluggskivlingen 4, samt att 
begäran om detaljplan lämnas av Lokalförsörjningsnämnden 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 

2014-11-18 §214 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att 
föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ny detaljplan upprättas 
som ger möjlighet till att en ny förskola om minst 1200m² på 
fastigheten Pluggskivlingen 4, alternativt i kvarteret Sommar-
leken på Sjöbo.

2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
ny detaljplan.

Vid framtagandet av samrådshandlingar har beslut tagits att 
enbart göra en ny detaljplan för kvarteret Pluggskivlingen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra 
en ny förskola. Bedömningen är att detta går att uppnå inom 
kvarteret Pluggskivlingen, varför ett större planområde inte 
har ansetts befogat. Kvarteret Sommarleken ingår således inte 
i planområdet. 

Delegationsbeslut gällande samråd fattades den 2016-08-26. 
Planen har varit ute på samråd mellan den 30 augusti till den 
2 oktober.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området innehåller byggnader i skiftande storlekar, olika 
typer av lekanordningar på både grönyta och hårdgjord yta, 
samt två fotbollsplaner varav den ena är anlagd med konst-
gräs. Området innehåller också en viss andel parkering samt 
gatumark. Samtliga byggnader inom planområdet hör till 
Sjöboskolan. I byggnaden längst norrut ligger en idrottshall. 
Matsalen ligger i byggnaden som ligger längst åt sydväst. 
Övriga byggnader innefattar i huvudsak klassrum, kontor och 
liknande. 

Ny bebyggelse
Detaljplanen ger en flexibel byggrätt, vilket innebär att 
byggnaderna kan planeras, anpassas och byggas efter behov. 
Byggnaderna får ha en nockhöjd på 14 meter, vilket innebär 
cirka tre våningar. Största byggnadsarea begränsas till 30 
% av fastighetsarean och innebär att detaljplanen medger 
byggnader upp till 9 600 m2. Maximal byggnadsarea inklude-
rar befintliga byggnader på fastigheten. 

För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker 
Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs, 
takmaterial ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas 
likt ursprungliga vad gäller form och kulör. Bestämmelsen 
gäller endast för skolans huvudbyggnad. 

Stadsbild och gestaltning
Detaljplanen medför ingen negativ påverkan på stadsbilden. 
Vid nybyggnation är det viktigt att byggnaderna anpassas till 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 26 augusti 2016. Rev. 3 november 2016.
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Grön- och lekytor i kvarteret.

En av skolans befintliga byggnader.
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befintlig struktur på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att 
byggnaderna placeras så att lekytor och andra friytor bevaras 
alternativt tillskapas på annan plats inom området. För att 
inte motverka planens flexibilitet är detta inget som regleras 
i planen. 

Byggnaderna inom skolområdet är till största delen vita med 
ljusgröna inslag. Omkringliggande bebyggelse är av skiftande 
karaktär med både puts och tegel i olika kulörer. 

Historik och kulturmiljöer
Innan Sjöboskolan byggdes på 1960-talet bestod området av 
grönytor. Planområdet är utpekat i Borås Stads kulturmiljö-
program (2001). Anledningen är att Norra Sjöbo planerades 
efter ett stadsplaneideal med inriktning på så kallade 
grannskapsenheter. Det innebär att områden planerades 
kring ett centralt torg där olika kommersiella och offentliga 
funktioner samlades. Sjöbo centrum, med Sjöbo torg och de 
olika funktionerna runtomkring är Borås enda fortfarande 
fungerande exempel på detta ideal. 

Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan på kulturmiljön 
i området. Skolområdet är utpekat på grund av dess funktion 
som skola, och det är något som detaljplanen stärker. 

Bostäder
I detaljplanen ingår inga bostäder. I öster, väster och norr 
omges planområdet av bostadsbebyggelse i form av flerbo-
stadshus. 

Offentlig service
Området ligger i närheten av Sjöbo torg där det bland annat 
finns ett äldreboende, en vårdcentral, ett bibliotek och 
postombud. Strax söder om planområdet finns en befintlig 
förskola med fyra avdelningar. Inom planområdet finns idag 
skola för årskurs f-6. Detaljplanen gör det möjligt att bygga 
en förskola med sex avdelningar och att omlokalisera och 
optimera den befintliga skolans lokaler. 

Kommersiell service 
På intillliggande Sjöbo torg finns matbutik och apotek. 

Tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader 
ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, 
dels mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggna-
derna. Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads 
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 
av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät
Vid nybyggnation enligt detaljplanen ökar trafikmängden 
något till området. För att förbättra trafikstrukturen och öka 
säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som idag 
ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata. 

Gångtrafik
Gående kan ta sig in till skolområdet från flertalet platser 
runt om kvarteret. Skolområdet omges av trottoarer i öst, 
väst och i syd. Utmed dess norra sida går gångvägen Näver-
stigen, som i väst leder vidare mot Sjöbovallen och Viskan 
och i öst ansluter till parken Sommarleken. Därefter fortsät-
ter gångvägen under Fristadvägen och leder till bostäder och 
verksamheter i östra delen av Norra Sjöbo. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Cyklister kan ta sig in till skolområdet via ett antal in/utfarter 
från Norra Sjöbogatan samt Nolhagagatan. Cykelparkering 
finns på ett flertal platser inom skolområdet.

Kollektivtrafik
Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik då buss-
hållplatser för stadsbusslinjen finns i direkt anslutning, öster 
om skolområdet. 

Utmed Nolhagagatan finns i dag en hållplats för skolskjuts. 
Denna hållplats föreslås flytta till Sjöbo Torggata. En eventu-
ell flytt skulle innebära en ökad trafiksäkerhet utmed Nolha-
gagatan, då gatan idag har många utfarter från bostäderna 
i väster samt att vändplanen i norr uppfattas som för liten 
för buss. Framtida hållplats ska placeras inom kvartersmark. 
Marken reserveras med prickmark. 

Gång- och cykelbanan planeras gå i samma sträckning som 
idag, vilket innebär att skolbussen kommer att behöva korsa 
denna för att komma in till hållplatsen. Trafiksäkerheten 
bedöms ändå kunna bli godtagbar, då antalet bussar är få 
och sikten på sträckan är god. Trafiksäkerheten ska studeras 
vidare i samband med detaljprojekteringen av framtida 
busshållplats.

Biltrafik och bilparkering 
Skolområdet omges i väst, syd och öst av bilgator. Angöring 
till skolområdet sker vid två platser från Nolhagagatan och 
vid två platser från Norra Sjöbogatan. 

Enligt gällande parkeringsnorm (från 1998) ska 60 % av 
skolans anställda ha parkeringsplats. Om Sjöboskolans 
kapacitet ökar till cirka 500 elever innebär resonemanget 
att det behövs cirka 42 parkeringsplatser. För en förskola 



DETALJPLAN 7

Utöver skolans egna lekytor finns strax nordöst om området 
en park vid namn Sommarleken. I parken finns stora gröny-
tor, en lekplats samt en stor inhägnad grusplan. Vid behov 
kan grön- och lekytorna i parken användas av skolan. 

Natur och vegetation
Inom planområdet finns mycket grönska i form av buskar 
och träd. Mest vegetation finns i norra och södra delen av 
området. I mitten av skolgården finns ytor med konstgräs 
som substitut för vanlig gräsmatta. Området är mestadels 
plant, men med viss höjdskillnad i väster där området sluttar 
ner mot Norra Sjöbogatan. 

Beroende på hur ny bebyggelse inom området placeras är det 
möjligt att viss vegetation måste tas i anspråk till förmån för 
nya byggnader. 

Väster om planområdet, mellan bebyggelsen och Viskan, 
finns ett värdefullt lövskogsområde enligt Länsstyrelsen. 
Lövskogsområdet bedöms inte påverkas av detaljplanens 
genomförande. 

Skyddsvärt träd
Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en 
ask, vilket är en rödlistad art. Trädet har en omkrets på 322 
centimeter, är friskt och utan håligheter. För att trädet ska 

med sex avdelningar behöver cirka 30 nya parkeringsplatser 
tillskapas. Parkeringar till skola och förskola ska ordnas inom 
kvartersmark.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

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

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

Central fördröjning inom planområdet genom damm 
kommer behövas för både fördröjning och för rening. Planen 
reglerar inte exakt placering av fördröjningsyta. 

Värme
Byggnaderna inom planområdet är i dag anslutna till fjärr-
värme. Möjlighet finns att ansluta även framtida byggnader. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida 
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste 
anslutningspunkt finns i södra delen av Nolhagagatan.  

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

Verksamheten har i dag en miljöstation lokaliserad väster om 
skolan. Vid om- och nybyggnation  är det viktigt att avfalls-
hantering planeras så att den är skild från verksamheten och 
att hämtning sker utanför inhägnat område. 

5. Mark
Lek och rekreation
Inom skolans område finns stora ytor för lek och bollspel. 
Längst norrut i kvarteret finns två bollplaner, varav en är 
anlagd med konstgräs. I mitten av kvarteret finns en basket-
plan. Vid om- och nybyggnation inom skolans kvarter är det 
viktigt att tillräckliga grön- och lekytor bevaras. 

Bild på vegetation och fotbollsplan. 
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kunna bevaras behöver det ha en skyddszon runtom på 
15,4 meter i radie. Med skyddzon menas ett område kring 
trädet som skyddas vid arbeten (helst fysiskt skydd) och 
där man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller 
uppställningsplats för fordon etc. Trädet har markerats på 
plankartan och skyddas med en planbestämmelse som kräver 
marklov vid åtgärder som berör trädet och dess rotsystem. 
Vid ingrepp som kan påverka specifikt träd ska dialog föras 
med Länsstyrelsen.

Att trädet bevaras bedöms inte påverka områdets funktion 
som skola negativt. Istället kan trädet införlivas i grön- och 
lekytor och bli en kvalitet för grönstrukturen i området.

Inom planområdet finns ytterligare askar, dock inte av 
samma dignitet som den ovan beskrivna. När om- och 
nybyggnation sker i området bör om möjligt även hänsyn tas 
till den vegetationen. 

Fornlämningar
Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte 
inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk markutred-
ning genomförts. Utredningen visar att marken består av 
fast lagrad sandmorän och att byggnader mellan ett till tre 
våningar bedöms kunna grundläggas genom platta på mark. 
Stabiliteten i området bedöms vara tillfredsställande och 
marken inom området bedöms inte vara sättningsbenägen. 

Då jordmäktigheterna ställvis kan vara små kan viss bergs-
sprängning bli aktuell vid grundläggning av byggnader, 
utjämningsschakter eller vid anläggning av ledningar. Inför 
eventuella sprängningsarbeten ska en riskanalys upprättas 
med avseende på vibrationsalstrande arbeten för kringlig-
gande befintliga byggnader och konstruktioner. 

Innan grundläggning sker ska mulljord och vegetationslager 
schaktas bort. Tjälisolering bör läggas ut runt byggnaders 
hörn samt under kalla byggnadsdelars golv. 

Marken utgör normalriskområde vad avser radon. Det 
innebär att nya byggnader ska uppföras med radonskyddande 
åtgärder, dvs. att golv och väggar ej ger uppenbara otätheter 
mot mark. Upplysning återfinns på plankartan. 

Vid anläggning av källare kan ytterligare geotekniska utred-
ningar behövas för att säkerställa bergnivå på aktuell plats. 
Vid anläggning av källare rekommenderas även en vidare 
undersökning gällande grundvattennivå för området. 

Karta över var föroreningarna påträffats. Röd markör visar den punkt med högst 
föroreningshalt och gula mörkörer visar de punkter med något lägre halter.  

Förorenad mark
Som underlag för detaljplanen har en utredning avseende 
markmiljö genomförts. Anledningen till att marken under-
sökts är att det har funnits verksamheter som hanterat bland 
annat bekämpningsmedel, ytbehandlingsmedel samt bensin 
inom 250 meter från fastigheten. Ytterligare en anledning är 
att det tidigare funnits en nedgrävd oljetank inom planområ-
det. Oljetanken är sedan en tid borttagen. 

Utredningen visar att det finns föroreningar på fastigheten 
som kan påverka människors hälsa och miljön. De högsta 
föroreningshalterna finns under asfalten där oljecisternen 
tidigare varit nedgrävd. I dagsläget är det personalparkering 
på denna yta och utgör ingen vistelseyta för barnen. 

Inför kommande exploatering ska området där oljetanken 
tidigare funnits saneras. För övriga områden är det viktigt 
att i samband med projektering se till att inga föroreningar 
berörs. Om förändring sker på eller i anslutning till förorenad 
mark ska marken saneras i samband med exploatering. Detta 
säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan.

Eftersom utredningen som gjorts är översiktlig ska ytterli-
gare en ytlig provtagning utföras för att säkerställa att ytlig 
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jord har halter under de riktvärden som gäller för förskola 
och skola. Ytlig provtagning innebär provtagning av översta 
metern av marken. Detta ska senast ske i samband med 
exploatering. 

Övriga påträffade föroreningar medför ingen risk för 
människors hälsa så länge inte intag av växter sker. I 
dagsläget sker ingen odling i området och det är inte heller 
lämpligt att framöver odla i den befintliga jorden. Odling kan 
istället ske i t.ex. pallkragar som fylls upp med matjord. Det 
krävs procentuellt mycket stora intag av växter som är odlade 
inom området för att dessa ska utgöra en fara för människor. 
Sanering behöver därför inte genomföras för att den befint-
liga verksamheten ska kunna fortgå. 

Om förändring av byggnader eller mark inte görs på de 
platser där föroreningar hittats utgör föroreningarna alltså 
ingen hälsofara.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
år 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 uppdelat 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 dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

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, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en 
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendragets 
kemiska status är inte klassad, vilket gör att statusen per 
automatik uppges vara av ej god kvalitet. Vattenkvaliteten 
i vattendraget bedöms inte påverkas av dagvatten från den 
fastighet detaljplanen omfattar, då befintlig och planerad 
verksamhet är av icke-förorenande karaktär. 

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett 
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga 
områden såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom 
att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del 
av planområdet. Generell planbestämmelse gällande fördröj-
ning inom kvartersmark återfinns på plankartan. Systemet 
kan även fungera för tillfällig uppsamling av eventuellt 
släckvatten. Information har införts på plankartan gällande 
att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten 
inom området beaktas. Informationen på plankartan är inte 
juridiskt bindande, utan ska snarare ses som en upplysning 
för bygglovet.

Utöver plankartans reglering och information är räddnings-
tjänsten alltid granskande instans vid bygglovsgivning för 
skola/förskola. Frågan kan därför bevakas av verksamheten 
själv.

7. Störningar på platsen
Risk
Området ligger 450 meter från Väg 42, vilken pekas ut som 
primär transportled för farligt gods. Bedömningen är att 
planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna förknip-
pade med transportleden. 
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Räddningstjänstens bedömning
Dialog har förts med Södra Älvsborgs Räddningstjänst. De 
gör bedömningen att det inte finns behov av en riskanalys för 
området. Anledningen är det långa avståndet till närmaste 
farligt godsled. 

Enligt uppgifter från Räddningstjänsten ska avståndet från 
räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till 
angreppsväg såsom entré, inte överstiga 50 meter. Avståndet 
från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter. 
Avståndet mellan brandposter bör således inte överstiga 150 
meter.

Vattenflödet i brandposterna i området bör vara 1200 liter/
min enligt VAV P 83. Detta täcker även upp behovet av 
släckvatten för flerfamiljshusen i norr.

Buller
Omkring 430 meter öster om planområdet finns en verksam-
het som har 500 meter i skyddsavstånd på grund av buller. 
Skyddsavståndet sträcker sig cirka 70 meter in i planområdets 
nordöstra del, varav 40 meter berör skolområdet. 

Dialog har förts med Miljöförvaltningen som gör bedöm-
ningen att en bullerutredning inte behöver tas fram för 
planförslaget. Mellan den föreslagna bebyggelsen ligger 
idag bostäder, en väg och en järnväg. Det finns inga för 
kommunen kända klagomål på buller från boende, vilket 
borde vittna om att bullernivåerna inte är oacceptabla. 
Miljöförvaltningens bedömning är att en utredning inte 
skulle visa att buller blir ett problem vid etablering av en 
förskola. Förutsatt att framtida byggnader placeras på ett sätt 
som gör att verksamheten får en tyst sida/innergård. 

Det finns idag inga specifika riktvärden för skola/förskola, 
utan Boverket hänvisar till de nivåer som anges för bostäder. 
Enligt myndigheten är det önskvärt att de delar av gården 
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksam-
het inte har en ljudnivå som är högre än 50 dBA (ekvivalent-
nivå dagtid). För att uppnå en god utemiljö för barnen kan 
husen placeras utmed Näverstigen/Nolhagagatan och på så 
vis fungera som bullerskydd. Det bör uppmärksammas att 
behovet av bullerskydd endast anses önskvärt om det skulle 
vara så att vissa barn enbart skulle ha den nordöstra delen 
av kvartersmarken som sin utomhusmiljö. Aktuell skoltomt 
ses dock som stor, inkluderat en framtida ökning av skolans 
elevantal. Det innebär att vistelseytan för barnen troligtvis 
inte kommer att begränsas till enbart nordväst. Med grund 
i att angivna nivåer endast är rekommendationer och att 
skoltomten är stor regleras inte placering av framtida bebyg-
gelse i detaljplanen. Bygglovsgivning för aktuell verksamhet 
sker alltid i samråd med miljöförvaltningen. Frågan gällande 
placering tas därför lämpligen där, för att undvika reglering 

som minska planens flexibilitet. För att frågan inte ska kunna 
missas i lovgivningen har en upplysning på plankartan 
införts. 

Det bedöms inte bli några svårigheter att tillgodose Bover-
kets byggregler för inomhusmiljö vid bygglovsgivning. 

Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa de omkringliggande bostäderna.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitets-
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.

8. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Nolhagagatan ska ha 
kvar sin användning som kommunal gata. 

Kvartersmark
Bokstaven S1 står för skola där det också tillåts mindre 
tekniska anläggningar. Ett exempel på mindre teknisk 
anläggning är en transformatorstation. Genom att tillåta 
tekniska anläggningar inom hela skolområdet  så ökar också 
planens flexibilitet. Användningen gäller för hela kvarteret 
Pluggskivlingen. För området gäller en högsta nockhöjd 
på 14 meter. Området ges en byggrätt på upp till 30 % av 
fastighetsarean, vilket i praktiken innebär att byggnader till 
en yta av 9 600 m² kan uppföras inom kvarteret Pluggskiv-
lingen. Byggrätten bedöms vara tillräckligt för en utbyggnad 
av befintlig verksamhet och förskola med tillhörande 
komplementbyggnader. 
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Egenskapsbestämmelser
De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för 
allmänna underjordiska ledningar. För att säkra åtkomsten 
till ledningarna får inte byggnader uppföras. Mark där 
byggnader inte får uppföras är markerat med prickar. 

9. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i 
sju övergripande målområden. Bland annat anges hur vi 
gemensamt ska ta ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande för att skapa bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 
vuxna. Vidare lyfts i Borås 2025 vikten av att skapa goda 
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer 
vid både korta och långa resor för att minska belastningen på 
miljön.

Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder 
och med närhet till både kollektivtrafik och andra funktioner 
såsom bibliotek, mataffär och apotek. Genom att skapa 
möjlighet att bygga en ny förskola i anslutning till Sjöbo-
skolan, samt att skapa möjlighet att utveckla befintlig skola 
kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande och till 
att tillgodose det ökande behovet av förskoleplatser i nära 
anslutning till bostaden. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de 
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen 
är: 

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning, därefter 
andra hållbara energislag, vid lokalisering av bebyggelse.

Strategisk plan
En strategisk plan för Sjöbo håller på att tas fram. Samråd 
pågick mellan 2 juli och 30 september 2015. I remissförslaget 
presenteras lämpliga områden för omvandling och förtätning 
med bostäder. Förslaget visar också vilka kopplingar för 
både djur, växtlighet och människor som är viktiga att bevara 
och förstärka. Aktuellt planområde är inte specifikt utpekat 
i remissförslaget. Ett syfte med den strategiska planen är 
däremot att öka möjligheterna för service i stadsdelen, vilket 
gör att aktuellt planförslag bedöms förenligt med remissför-
slaget. 

Miljömål
Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det 
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö. 
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga 
mål är bland annat att verka för en ökad andel förnybara 
energikällor och att skapa bättre förutsättningar för resenärer 
att välja hållbara färdsätt. 

Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med 
möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser samt ett 
bättre underlag för kollektivtrafik.

Planen bidrar också till att miljömålen nås genom att det är 
möjligt för nya byggnader att anslutas till fjärrvärme. Fler 
förskoleplatser i närheten av bostäder och i närheten av 
kollektivtrafik möjliggör för förbättrade förutsättningar för 
gående och cyklister. 

10. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Planen reglerar att befintlig skyddsvärd ask sparas. Då 
planen inte bedöms ge någon negativ påverkan på miljöfak-
torer är bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning inte 
krävs. 

Frågor som bedömts viktiga för detaljplanen är:

 » Bevarande av gröna miljöer och skyddsvärt träd.

 » Föroreningar i mark.

 » Miljökvalitetsnormer för vatten.

Störningar som planen ger upphov till 
Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger 
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan 
störningen bedöms acceptabel. 

Hållbar utveckling
Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i befintligt 
område vilket bidrar till hållbar utveckling för verksamheten 
och för orten. 

Hushållning med naturresurser
Planområdet har god tillgänglighet till gång-, cykel och 
kollektivtrafik vilket innebär att det är lätt för föräldrar och 
barn att välja dessa färdmedel för hämtning och lämning, 
respektive transport till skolan. Det finns möjlighet att 
ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Marken som tas 
i anspråk är i stort sett plan vilket minimerar behovet av att 
spränga, tillföra massor m.m. 
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Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte är 
negativt med avseende på hushållning med naturresurser.

Naturvärden
Plankartan anger en  väl tilltagen skyddszon kring den ask 
som klassas som skyddsvärd. Med skyddszon menas ett 
område kring trädet som bör skyddas vid arbeten och där 
man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller 
uppställningsplats för fordon etc. 

Infrastruktur
Byggnation enligt planförslaget har möjlighet att ansluta till 
befintlig infrastruktur för ledningar etc. Ombyggnation av 
Nolhagagatan och flytt av busshållplats möjliggörs, vilket 
förbättrar trafikstrukturen i området.

Sociala värden
Det finns ett stort behov av nya förskolelokaler. Genomför-
andet av planen tryggar en långsiktig barnomsorg. Planen 
medger även en eventuell om- och utbyggnad av Sjöboskolan. 
Genom samutnyttjande av både lokaler och lekytor ökar 
barnens möjligheter för samspel mellan olika åldrar. 

I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och många 
barn som i och med detta får nära till skola/förskola. Verk-
samheterna kan därför bli en viktig mötesplats i grannskapet. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planförslaget innebär att delar av barnens lekyta tas i 
anspråk. Dialog har förts med skolverksamheten som uppger 
att skolgården idag är mycket stor och att ett genomförande 
av planförlaget inte bidrar till en försämring av barnens 
lekmöjligheter. 

Nya arbetstillfällen
Aktuellt planförslag möjliggör en förskola och en utbyggnad 
av befintlig skolverksamhet. Det innebär att fler arbetsplatser 
tillskapas i och med ett genomförande av planförslaget. 

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN683/1964 , fastställd den 13 juli 
1964, upphävs för kvarteret Pluggskivlingen. Se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » är förenlig med översiktsplanen, 

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse, eller

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Miljöteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13). 

 » Geoteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

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

Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergår-
den. Kontaktperson från Borås Stad är Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Anna Westergården
plan- och bygglovchef  plankonsult, Ramböll
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
ny förskola samt att öppna upp för omstrukturering av 
Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att kunna tillgodose 
eventuella förändringar av skolans behov i framtiden. Detalj-
planen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörj-
ningsförvaltningen, som är exploatör för området. Planen 
medger användning för skola (S). Planlagt område ligger 
inom gällande stadsplan (P265 laga kraft 1960 samt P217 laga 
kraft 1953). Det finns också en gällande fastighetsplan (P265 
laga kraft 1964) som upphävs i och med den nya detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanearbetet sker med standard förfarande och följande 
tidplan gäller:

 » Samråd  3:e kvartalet 2016
 » Granskning 4:a kvartalet 2016
 » Antagande  1:a kvartalet 2017
 » Laga kraft  1:a kvartalet 2017

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast 
lokalgatan (Nolhagagatan) som utgör allmän plats. 
Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark. 
Detaljplanen medför inga förändringar beträffande ansvaret 
för allmän platsmark. Exploatören ansvarar för åtgärder på 
kvartersmark.

Avtal
För avsedd verksamhet inom kvartersmark ska en upplåtelse 
genom internarrende träffas mellan markägaren och exploa-
tören.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Inom detaljplaneområdet finns 3 fastigheter. Borås Stad äger 
samtliga av dessa; Pluggskivlingen 4, Pluggskivlingen 5 och 
Torpa-Sjöbo 2:1. 

Fastighetsbildning
En fastighetsreglering behöver genomföras där mark överförs 
från Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 för att anpassa 
fastighetsindelningen mellan detaljplanens olika använd-
ningsområden skola och lokalgata. Området som berörs är 
en del av vändplatsen i norra delen av Nolhagagatan. En 
fastighetsreglering bör också göras mellan Pluggskivlingen 
4 och Pluggskivlingen 5 om ny byggnation placeras över 
fastighetsgräns.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatören avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande. Inom planområdet finns en 
ledningsrätt, för el-ledningar, som belastar fastigheten 
Pluggskivlingen 5 med förmån för Göta 1:5. 

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alterna-
tivt genom avtal med exploatören. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på 
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 7 juli 2016. Rev. 3 november 2016. 
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4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp, dagvatten samt fjärrvärme
Planområdets norra del, Pluggskivlingen 4, bedöms 
kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. 
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt 
genom fördröjning. Anordningar för fördröjning av 
dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av 
exploatören och ansvaret för anordningarna fram till 
anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. Det är 
Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för allmänna 
VA-anläggningen. Framtida bebyggelse kan anslutas till 
fjärrvärmenätet. 

El, tele och opto
Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber. 

Trafik och parkering
Trafikmängden kommer att öka något vid nybyggnation 
enligt detaljplanen. För att förbättra trafikstrukturen och 
öka säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som 
idag ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata. 
Angöring med bil till skolområdet sker vid två tillfarter 
från Nolhagagatan och två tillfarter från Norra Sjöbogatan. 
Parkering ska lösas inom kvartersmark.

Natur och kultur
Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en ask 
vilken är en rödlistad art. Trädet skyddas genom en planbe-
stämmelse i plankartan.

Markmiljö
Det finns kända markföroreningar inom planområdet som 
framkommit efter en översiktlig utredning avseende mark-
miljön. För en sammanställning av undersökningen hänvisas 
till planbeskrivningen. Utredningen visar att föroreningarna 
kan påverka människors hälsa och miljön. Inför kommande 
exploatering ska därför området där oljecisternen varit 
placerad saneras. Det ska också göras en ny markutredning, 
för att klargöra föroreningshalterna. Markmiljön ska klara de 
riktvärden som gäller för skola och förskola. För övrig mark 
inom planområdet är det viktigt att exploatören i samband 
med projektering ser till att inga föroreningar berörs. Om 
förändring sker på eller i anslutning till förorenad mark ska 
markägaren kontaktas och marken saneras i samband med 
exploateringen. 

Byggande och markarbeten i förorenade områden är 
anmälningspliktiga enligt 28 § Förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. I god tid innan markarbeten 
påbörjas i sådana områden ska en anmälan inlämnas till 
tillsynsmyndigheten om det finns risk för spridning eller 

exponering av förorening om denna risk inte bedöms som 
ringa. Enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan 
får bygglov inte ges förrän marken har sanerats.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader
Den fastighetsreglering som behöver göras av en del från 
Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 bekostas av exploatö-
ren. Likaså bekostar exploatören den fastighetsreglering som 
eventuellt behöver göras mellan Pluggskivlingen 4 och 5. 

Markutrednings- och saneringskostnader
Exploatören ansvarar för nödvändiga avhjälpandeåtgärder 
med avseende på förorenad mark. Detta bekostas av exploa-
tören. Eventuell kostnadsfördelning regleras i avtal mellan 
markägaren, exploatören och verksamhetsutövaren som 
orsakat föroreningen. För att klargöra verksamhetsutövare 
kan ansvarsutredning krävas. 

Ledningsåtgärder
Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att 
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande. 
För säkerställandet av markupplåtelse för ledningar upprättas 
servitut.

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alterna-
tivt genom avtal med exploatören. 

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid bygglov i samband med 
exploateringen av området. Planavgift betalas av exploatören.

Stadskansliet

Mark och exploatering

Maria Carlund
Exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 30 augusti – den 2 
oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till 
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida. 

18 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet. 
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har reviderats, 
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande. 
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är 
i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning
2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
ny detaljplan.

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-08-26 § Pl 2016-
000008. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser i stort att utformningen av detalj-
planen är god. Dock bör hållplatsläge för skolbuss, samt 
parkeringslösningarna inom området studeras djupare.

Kommentar
Hållplatsläge för skolbuss, samt parkeringslösningarna har studerats i 
den mån som har ansetts rimligt för planförslaget. Exakt hållplatsläge 
och parkeringslösning regleras inte i detaljplanen, utan kommer att 
detaljstuderas vid projektering.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagan-
de av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt
 » Mellankommunal samordning blir olämplig.
 » Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 » Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 

säkerhet eller
 » till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att skyddet för det skyddsvärda trädet bör 
säkerställas med en planbestämmelse, istället för att markeras 
på illustrationskartan.

Trafik
Länsstyrelsen ser det som angeläget att bygga om Näver-
stigen och Nolhagagatan samt att anlägga ny hållplats för 
skolskjutsen. Länsstyrelsen anser att plats för skolskjutsen på 
kvartersmarken bör säkerställas i planen och att byggrätten 
justeras.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 3 november 2016. 
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Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Länsstyrelsen anser att kommunen närmare bör analysera 
byggrätten i norr med närhet till bostäder med hänsyn till 
skuggning och buller.

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

Kommentar 
Den skyddsvärda ask som finns belägen inom planområdet säkerställs 
med planbestämmelse på plankartan. Prickmarken i söder, mot Sjöbo 
Torggata, har utökats. Detta för att förhindra att skolans expansion 
omöjliggör en flytt av hållplatsläget.  

Prickmarken i norr har utökats för att undvika skuggbildning på 
befintliga bostäder. Den verksamhet som tillåts bedöms inte ger upphov 
till något buller som kan störa de omkringliggande bostäderna.

S3 Trafikverket 
Riksintressen och statlig infrastruktur utanför planområdet 
berörs eventuellt av ökad trafik beroende på geografin för 
förskolans ”upptagningsområde”. Planhandlingarna saknar 
ett resonemang om detta. Tillfartsvägar och gång- och 
cykelvägar för ett större område bör beskrivas och felande 
länkar undersökas. 

Hänsyn bör tas till fortsatt utveckling av att förbättra 
förhållanden för oskyddade trafikanter. Området omfattas av 
Cykelplan 2016-2017 Borås stad, Program, policy, riktlinjer 
och regler. Bland annat finns det enligt cykelplanen en 
felande länk utmed Fristadsvägen norrut fram till Skogsryds-
vägen.

Enligt planhandlingarna har området god tillgänglighet till 
kollektivtrafik. Man utgår ändå ifrån ett stort tillskott av 
parkeringsplatser vilket inte bidrar till transportsnål plane-
ring. Parkering kan även ta mark i anspråk som kan nyttjas 
för skolans verksamhet. 

Vi förutsätter att Borås stad tillsett att gällande normer för 
bullervärden uppfylls då det är en skola och riktvärden för 
skolgård är 55 dBA utomhusmiljö. Vi förutsätter också att 
kraven enligt Boverkets Byggregler avseende ljudnivåer 
inomhus uppfylls. Planbeskrivningen säger att framtida 
byggnader ska placeras så att verksamheten från en tyst sida/
innergård. Plankartan saknar bestämmelser som stödjer 
detta. 

Kommentar
Trafikökningen på riksintresset för kommunikation och den 
statliga infrastrukturen bedöms bli marginell i och med utbyggand av 
planförslaget, då verksamheten främst är planerad att försörja boende 

i närområdet. Eftersom gång- och cykelvägar är väl utbyggt kring 
Sjöboskolan finns goda förutsättningar att dessa används till och från 
skolan/förskolan. 

Detaljplanen kan endast reglera områden eller vägsträckor innanför 
sitt eget planområde. Sträckan Fristadsvägen – Skogsrydsvägen ligger 
utanför aktuellt planområde. Denna sträckning håller dessutom på att 
byggas om och beräknas vara färdig innan aktuell plan genomförs.

Planförslaget anger att parkering ska ske inom kvartersmark, vilket 
således innebär att planen inte reglerar hur många parkeringsplatser 
som upprättas. Detaljplanen kontrollerar enbart att antalet parke-
ringsplatser utifrån vad som krävs enligt gällande parkeringsnorm får 
plats inom planområdet, vilket de gör. Detaljplanen förutsätter att 
skolverksamheten kan göra avvägningen mellan parkeringsytor kontra 
behovet av exempelvis lekytor.

Planen förutsätter att BBR efterföljs vid bygglovsgivning, däribland 
vad det gäller riktvärden för buller. Boverket har inga riktlinjer 
gällande buller för skola/förskolas utemiljöer. Frågan beträffande 
framtida utemiljö ur bullerhänseende bör därför tas i samråd med 
miljöförvaltningen i bygglovsskedet. Enligt kommunens rutiner får alltid 
miljöförvaltningen byggloven gällande skola/förskola på remiss. För 
att frågan inte ska kunna missas i lovgivningen har en upplysning på 
plankartan införts.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med 
hänsynstagande till nämndens synpunkter i yttrandet.

Tekniska nämnden ser ingen anledning att ändra det stråk av 
parkmark som löper från Sommarleken till Sjöbovallen på 
del av Näverstigen i gällande plan till allmän plats GC-väg. 
För att påbjuda cykeltrafik på Näverstigen behöver i så fall 
del av skoltomten nyttjas då Näverstigen anslutes till Norra 
Sjöbogatan via en trappa. Näverstigens ges därför samma 
planbestämmelse som gällande plan.

Nolhagagatans funktion bostadsgata/återvändsgata och 
trafikmängd motiverar inte utbyggnad av separerad cykelba-
na. Gatans bredd kan inbjuda till höga hastigheter varför en 
anpassning till lägre hastighet genom fartdämpande åtgärder, 
trädplanteringar alternativt utökning av gångfartsområdet är 
en bättre lösning.

I texten till planbeskrivningen anges att hållplatsen för 
skolskjuts flyttas från Nolhagagatan till Sjöbo Torggata. I 
illustrationen till plankartan redovisas den på Nolhagagatan. 
Det bör förtydligas vilket läge hållplatsen ska ha.

De oreglerade in-/utfarterna på östra sidan av Nolhagagatan 
bör regleras genom förbud mot in-/utfart på lämpliga 
sträckor.
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Kommentar
Planområdesgränsen har dragits om inför granskningen och Näverstigen 
har uteslutits från planområdet. Planen reglerar inte upprustning och 
utbyggnad av framtida gång- och cykelbanor, därför har stycket tagits 
bort i planbeskrivningen. 

Illustrationsplanen har justerats enligt synpunkt. 

Plankartan har kompletterats med utfartsförbud i båda kurvorna i 
söder. Reglering av in- och utfart för boende öster om Nolhagagatan har 
inte ansetts lämpligt eftersom det i huvudsak skulle påverka fastigheter 
utanför planområdet.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförsla-
get förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas i fortsatt 
planarbete.

Miljöförvaltningens synpunkter i planarbetet gällande 
mark, naturvård och bullerfrågor har i huvudsak beaktats 
och beskrivs i planen. En planbestämmelse bör införas på 
plankartan gällande placering av framtida byggnader för att 
säkerställa att verksamheten får en tyst sida/innergård.

Kommentar
Då planen ska vara flexibel och verksamheten idag inte vet hur framtida 
bebygglese kommer att se ut eller vara placerad har plankartan inte 
försetts med någon placeringsbestämmelse gällande placering . För vidare 
svar gällande buller, se kommentar till Trafikverket. 

S6 Borås Elnät 
Elnät
Vi ser att det i planen läggs till att mindre teknikanläggningar 
kan tillåtas på prickad mark t.ex. transformatorstation. 

Stadsnät
Ingen erinran. 

Kommentar
Under användningen S (skola) har tillägget ” samt mindre tekniska 
anläggningar” infogats. Det innebär att planens flexibilitets ökar och 
mindre tekniska anläggningar såsom transformatorstationer nu kan 
placeras mer fritt inom kvartersmarken. Dock inte på prickmark. 

S7 Lantmäterimyndigheten
Under rubriken ”Fastighetsbildning” bör framgå att en fastig-
hetsreglering bör genomföras mellan Pluggskivlingen 4 och 
5 om ny byggnation ligger över fastighetsgräns. Dessutom 
bör det framgå att E-området ska avstyckas för att genomföra 
planen fullt ut.

Kommentar
Planhandlingarna har justerats enligt önskemål.

S8 Stadsdel Norr 
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker planförslaget. Nämnden 
ställer sig positiv till detaljplanen då behov av både skol- och 
förskoleplatser fortsätter att öka i ett växande Borås. Detalj-
planen säkrar en långsiktig planering för grundskola och 
förskola på Norra Sjöbo.

Kommentar
Noterat.

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Norra Sjöbo, 
Pluggskivlingen 4 med flera, Sjöboskolan, Borås Stad.

Kulturnämnden ser positivt på att det ges möjlighet att bygga 
förskola vid Sjöboskolan. Nya tillägg till de befintliga bygg-
naderna bör dock ske med hänsyn till den bebyggelsestruktur 
och de särdrag som utmärker Sjöboskolan. Majoriteten av 
de befintliga skollokalerna är uppförda på 1960-talet med 
arkitektoniska kvaliteter efter tidens ideal som bildar en väl 
sammanhållen helhet. Trots att byggnaderna genomgått 
vissa förändringar under åren är det värt att slå vakt om 
byggnadsdetaljer, proportioner och bebyggelsestruktur för 
att bibehålla skolans prägel och arkitektoniska värden. I det 
fortsatta planarbetet bör man därför se över möjligheten att 
förse befintliga skolbyggnader med varsamhets- och skydds-
bestämmelser.

Kommentar
För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker Sjöbo-
skolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs och takmaterial 
ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas likt ursprungliga 
vad gäller form och kulör. Bestämmelsen gäller endast för skolans 
huvudbyggnad. 

Då planförslaget medger omfattande utbyggnad och omlokalisering  inom 
området har inte ytterligare reglering setts om lämplig, då varsamhets-
kravet inte kan styra var nya volymer placeras och inte heller hur dessa 
utformas.

S10 Räddningstjänsten 
I detaljplanen går det att läsa att avrinningen av dagvattnet 
sker mot Viskan.

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett 
sådant sätt att eventuellt släckvatten förhindras från att nå 
känsliga områden eller Viskan. Detta kan göras genom att 
ge räddningstjänsten förutsättningarna att kunna samla upp 
släckvattnet inom området.
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Kommentar
Information har införts på plankartan gällande avrinningsområde mot 
Viskan  och att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släck-
vatten inom området beaktas, t.ex. genom att tillskapa fördröjningsytor 
såsom diken. Informationen på plankartan är inte juridiskt bindande, 
utan ska snarare ses som en upplysning i samband med bygglovet.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs en 
ny förskola i området. Dock är det bekymmersamt att leky-
torna på skolgården minskar. Barn har behov av utrymme för 
lek och utevistelse i sin närmiljö.

Nämnden har lagt en konstgräsyta på en befintlig grusplan 
på skolan. Den försvinner och behöver ersättas. Möjligheter 
finns på grusplanen i kvarteret Sommarleken.

När man bygger en förskola i flera våningar är det viktigt 
att man ser över hur den utformas, med tanke på de risker 
som finns för små barn när det gäller utrymning, fall i 
trappor, fall från öppna fönster med mera. Barn med funk-
tionsnedsättning ska ha samma möjligheter att förflytta sig i 
byggnaden som andra barn.

Kommentar
Boverkets skrift ” Gör plats för barn och unga! En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 
utemiljö” uppger att ett rimligt dimensionerande mått är 40 m2 friyta 
per barn i förskolan och 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Skol-
området är cirka 29 000 m2 och enligt planförslaget medges byggnader 
på 9 600 m2. Om maximal utbyggnad sker skulle det finnas kvar 
omkring 19 400 m2 för lekyta och parkeringsplatser.  

Planförslaget har dimensionerat för en verksamhet med 500 barn. 
Ponera att 120 av dessa är förskolebarn, resterande är barn som går 
i grundskolan. Utifrån Boverkets rekommendationer skulle barnen 
sammantaget behöva 16 200 m2 lekyta. Denna uträkning visar således 
att även om man väljer att använda hela byggrätten så klaras de 
rekommenderade ytorna med god marginal. 

Planen är mycket flexibel och reglerar inte var bebyggelsen placeras inom 
kvartersmarken. Konstgräsytan behöver således inte försvinna nödvän-
digtvis. Illustrationskartan visar enbart omfattningen av en maximal 
utnyttjad byggrätt. 

Detaljplanen förutsätter att Boverkets byggregler gällande säkerhet och 
tillgänglighet efterföljs vid bygglovsgivning. 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Behovet är inte akut vad det gäller förskola på Sjöbo enligt 
verksamheten men förutsättningarna kan snabbt ändras i 

samband med ökad inflyttning i området. Skolsituationen i 
Borås stad är ansträngd varför det är positivt att planen för 
skolan även justeras för att vid behov kunna utvecklas. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den före-
slagna detaljplanen. 

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

När det gäller avlämning och hämtning av barn har detalj-
planen tagit hänsyn till detta för att undvika trafikfarligt 
parkerade bilar.

Parkeringsplatser som ska ordnas inom kvartersmark bör 
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga 
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under 
mörker bör platserna vara väl upplysta. 

Kommentar
Detaljplanen reglerar inte belysning, planteringar eller andra trygghets-
givande faktorer. Synpunkter vidarebefodras till Lokalförsörjningsför-
valtningen. 

S14 Socialnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att 
översända upprättat remissvar till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Nämnden noterar att detaljplanen lyfter fram tillgänglig-
hetsperspektivet och har inget att erinra mot förslaget.

Kommentar
Noterat.

S15 Skanova 
Delar av Skanovas kablar, vilka ej är i bruk, innehåller 
bly och kräver därför speciell hantering vid borttagande. 
Skanova har också kablar i det av kommunen ägda röret.

Dessa anläggningar kommer i konflikt med föreslagen 
utbyggnad. För diskussion om undanflyttning/borttagande, 
skall Skanova kontaktas i god tid innan åtgärder krävs.

Utöver ovan sagda, har Skanova inget att invända mot 
planförslaget.

Kommentar
Yttrande vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvalningen som är 
ansvariga för verksamhetens utbyggnad. 
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S16 Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.

Kommentar
Noterat. 

S17 Västtrafik
Västtrafik ställer sig positiva till planen och vill vara med i 
det fortsatta arbetet kring frågor som rör kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat. 

S18 HSO i Borås
HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående 
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som 
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler) 
tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara tillgängliga 
och användbara för personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen 
förutsätts att föreskrifterna i BBR efterföljs vid bygglovsgivning. 

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Anna Westergården  
plan- och bygglovchef  plankonsult, Ramböll
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

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

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

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

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

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

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

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

 
Marita Magnusson, 033- 35 81 61 

 
BESLUT (FÖRSLAG) 

Sida 
1 (1) 

Datum 
2017-01-23 

Diarienummer 
2016/SON0099 006 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sociala omsorgsnämnden 
 

Ändring av sammanträdesdatum och tid för  
Sociala omsorgsnämnden i april 
Sociala omsorgsnämndens sammanträdesdatum måndagen den 24 april, kl. 18.00, 
föreslås ändras till onsdagen den 26 april, kl. 15.30.  
Ändring av sammanträdet föreslås med anledning av nämndens budgetkonferens som 
hålls 25–26 april i Pulsen Konferens, Borås. Budgetkonferensen avslutas med 
nämndsammanträdet som påbörjas kl. 15.30. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum och tid för det 
planerade sammanträdet den 24 april till den 26 april, kl. 15.30. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2017-01-23 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest 
Eva Gustavsson Ansvarskod 308113 Startdatum 2016-12-01 
Susanna Hiltunen Ansvarskod 308108 Startdatum 2016-12-05 
Förteckning med beslut om rätt att attestera beslutsattest inom  
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2017 
Förteckning med beslut om rätt att attestera bokföringsorder inom  
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2017-01-01 
 
Beslut om avslut av beslutsattest 
Sebastian Nydén Ansvarskod 307000 Slutdatum 2016-12-09 
 
Protokoll: 
2016-11-24 Lokal samverkansgrupp HSL/Myndighetsutövn Dnr 2016/SON0051 
2016-12-19 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2016/SON0015 
2016-12-22 Lokal samverkansgrupp HSL/Myndighetsutövn Dnr 2016/SON0051 
 
Lex Sarah 
2016-12-14 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0106 
2016-12-23 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0080 
2016-12-23 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0083 
2016-12-23 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0132 
2016-12-27 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0079 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
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5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2016-12-12 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0631, 
 § 283, delårsrapport januari – augusti 2016 2016/KS0629 
 för nämnderna och de kommunala bolagen 
2016-12-12 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0383 
 § 297, Kommunfullmäktiges sammanträdes- 
 dagar 2017 
2016-12-13 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-12-14 Beslut från Kommunfullmäktge 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0072 
 § 281, förslag från Kommunfullmäktiges 
 valberedning gällande förtroendeuppdrag 
2016-12-14 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-09 Mål nr 2696-16 
2016-12-15 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-13 Mål nr 4014-16 
2016-12-15 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-12-16 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-16 Mål nr 5628-16 
2016-12-19 Kammarrätten i Jönköping, dom 216-12-15 i Dnr 2016/SON0078 
 mål nr 2664-16 
2016-12-19 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd) Dnr 2016/SON0001 
2016-12-20 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-12-20 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0618 
 § 289, Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
2016-12-20 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-11-23-24, Dnr 2016/KS0356 
 § 290, rapportering av ej verkställda gynnande  
 biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den  
 30 juni 2016 
2016-12-21 Redovisning från Inspektionen för vård och Dnr 2016/SON0027 
 omsorg (IVO) om tillsyn av åtta kommuners 
 arbete med att verkställa beslut om kontaktperson 
 för personer med funktionshinder 
2016-12-22 Verksamhetsberättelse 2016 och planer inför Dnr 2016/SON0131 
 2017 från Rikamo Stål AB/Bondgården 
2016-12-23 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-20 Mål nr 20-16 
2016-12-28 Beslut från IVO om anmälan enligt lex Maria Dnr 2016/SON0003 

– IVO avslutar ärendet 
2017-01-02 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-23 Mål nr 216-16 
2017-01-02 Beslut från IVO om anmälan enligt lex Maria Dnr 2016/SON0003 

– IVO avslutar ärendet 
2017-01-03 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-12-30 Mål nr 6040-15 
2017-01-04 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2016/KS0337 
 § 309, revidering av Borås Stads arkivregler 
2017-01-04 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2015/KS0657 
 § 310, förslag till justering av reglemente för  
 Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad 
2017-01-09 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2011/KS0774 
 § 311, grafiska regler för Borås Stad 
2017-01-09 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2016/KS0682 
 § 312, revidering Riktlinjer för medborgardialog 
2017-01-09 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2015/KS0304 
 § 323, svar på motion av Annette Carlsson (M), 
 Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); 
 Handlingsplan mot otrygghet! 
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Inkomna (forts): 
2017-01-09 Verksamhetsberättelse 2016 och planer inför Dnr 2016/SON0131 
 2017 från Stallyckans Dagliga Verksamhet 
2017-01-10 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-12-21, Dnr 2015/KS0111 
 § 306, program för ett tillgängligt samhälle  
 2017–2020 
2017-01-10 Skrivelse från Kommunstyrelsen 2017-01-09, Dnr 2016/KS0797 
 beslut om hemvårdsbidrag 2017 
  
Avgivna: 
2017-01-04 Redovisning till Kommunfullmäktige och   Dnr 2016/SON0039 
 Stadsrevisionen av Sociala omsorgsnämndens 
 ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
 t.o.m. den 31 december 2016 

 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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