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Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, 

Glesvingen 17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. För att säkerställa genomförandet av 

detaljplanen får Samhällsbyggnadsnämnden inte anta planen förrän 

Kommunstyrelsen har godkänt Exploateringsavtalet mellan exploatören och 

Borås stad resp. Samverkansavtalet mellan Trafikverket och Borås Stad  

        

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 

fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och 

centrumändamål. Planen medger även komplettering av befintlig bebyggelse i 

norr respektive söder inom de båda fastigheterna. De båda huvudbyggnaderna 

inom planområdet utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket 

viktig tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts med 

rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser för dess uttryck och 

gestaltning. Planen innebär att Herrljungagatans nuvarande utformning 

förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Inom 

planområdet och i dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre 

bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det prioriterade trafikslaget. 

Närmaste förskola och grundskola finns cirka 400 - 500 meter från 

planområdet och närmsta busshållplats ligger cirka 400 meter sydväst om 

planområdet. Hållplatsen planeras dock att flyttas rakt västerut till 

Skaraborgsvägen och avståndet från aktuellt planområde blir då cirka 560 

meter. 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med hänvisning till att det stämmer 

överens med Borås översiktsplan samt att planen möjliggör studentbostäder i 

ett bra läge. För att säkerställa genomförandet av detaljplanen får 

Samhällsbyggnadsnämnden inte anta planen förrän Kommunstyrelsen har 

godkänt Exploateringsavtalet mellan exploatören och Borås stad resp. 

Samverkansavtalet mellan Trafikverket och Borås Stad. Bedömningen är att 

avtalen finns för godkännande inför Kommunstyrelsens möte 26 april. 
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Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning Glesvingen, 2020-11-30 
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4. Samrådsredogörelse Granskning Glesvingen, 2020-11-30 
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Granskning 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2020-372 
BN2015-932  

 
Underrättelse om granskning av detaljplan för Alideberg, 
Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 30 november 2020 – 6 januari 2021. Tiden 
för granskningen är något längre än de normala fyra veckorna. Frågor om planen bör du dock ställa senast 17 
december för att vi ska kunna garantera ett svar med tanke på julledigheter.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga indu-
strilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 för 
bostads- och centrumändamål samt en ökad exploatering. De båda 
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbevarade 
representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås historia. Därför har 
byggnaderna belagts med rivningsförbud samt varsamhets- och 
skyddsbestämmelser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av 
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att byggnadernas 
historiska värde ska bevaras och kunna utläsas även i framtiden av 
Boråsbor och besökare.  

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

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

Planen har tidigare varit ute på samråd under december 2018 – januari 2019. De synpunkter som kom in då finns 
samlade i en samrådsredogörelse.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Synpunkter/remissvar ska vara hos oss senast den 6 januari 2020 via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer (BN2015-932), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 



 
Granskning 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2020-372 
BN2015-932  

 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Fredrik Bergquist, (Kan ej ta emot besök i stadshuset), tel: 070-461 55 53, e-post: 
fredrik.bergqvist@krook.tjader.se  
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se   
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-26  
 

mailto:fredrik.bergqvist@krook.tjader.se
mailto:johan.ekeblom@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga 
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. De båda 
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbe-
varade representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås 
historia. Byggnaderna finns medtagna i ”Kulturmiljöprogram 
för Borås Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2001). 
Rivningsförbud föreslås därför för de befintliga byggnaderna, 
vilket stämts av med  fastighetsägarna. Förändringsåtgärder 
skall också vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhets- 
och skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och 
gestaltning föreslås. 

Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr 
respektive söder inom de båda fastigheterna. 

Planen innebär också att Herrljungagatans nuvarande utform-
ning förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed 
Älvsborgsbanan.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga indu-
strilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 
17 för bostads- och centrumändamål samt en ökad exploa-
tering. Då de båda huvudbyggnaderna inom planområdet 
utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts 
med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestäm-
melser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av 
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att 
byggnadernas historiska värde ska bevaras och kunna utläsas 
även i framtiden av Boråsbor och besökare.  

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

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

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2018 
Granskning 4 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

Byggstart för studentbostäder är beräknad till 2021.

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

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

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

Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende 
fasadutformning, höjd och läge. Byggnaderna är bland de 
högsta i området men i och med den branta topografin inom 
fastigheterna upplevs de som väl anpassade till platsen. 
Angränsande bebyggelse väster om planområdet utgörs av 
fristående villor och mindre flerbostadshus.  

Planbeskrivning
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020. 
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Befintlig byggnation inom fastigheten Glesvingen 17 (Protek). 

Byggnationen inom fastigheterna Glesvingen 12 och Gles-
vingen 17 utgör ett samlat uttryck i en annars brokig miljö. 

Historik och kulturmiljöer 
Närområdet började bebyggas från 1910-talet och framåt 
utmed Skaraborgsvägen som då, liksom nu, utgör infartsväg 
till Borås från norr. En spridd industribebyggelse tillkom 
först på 1930- och 1940-talet när bland annat de nu aktuella 
byggnaderna uppfördes.  

Under 1960-talet förtätades området då flera stora anlägg-
ningar uppfördes för konfektions- och postorderindustrin. 
Dessa byggnader, som än idag dominerar intrycket, låg sedan 
till grund för handelsområdet ”Knalleland” som utvecklades 
under 1970-talet och framåt.

Fabriksbyggnaden inom kvarteret Glesvingen 12 uppfördes 
för AB Corsettindustri år 1942 efter ritningar av Ingenjör 
Olof Siby. Byggnaden har genomgått ett antal på- och 
tillbyggnader, bland annat 1959 och 1966 då den fick sin 
nuvarande volym. Den tydliga kopplingen till funktiona-
lismen som den ursprungliga byggnaden hade har genom 
förändringar av takformer, utbyggnader samt plåtinklädnader 
delvis gått förlorad. Med sina gula tegelfasader och fönster-
former är byggnaderna dock tydligt förankrade i sin tid och 
utgör en av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker varför 
dessa ska bevaras.

Fabriksbyggnaden inom Kvarteret Glesvingen 17 uppfördes 
för H Swegmarks Fabriks AB år 1943 efter ritningar av 
Ingenjör Olof Siby. En omfattande tillbyggnad gjordes 1954 
då Fällmans Ingenjörsbyrå ritade en utbyggnad mot norr. 
Den nya byggnadsdelen utmärker sig genom en femte våning 
som ursprungligen innehöll en personalmatsal. Ytterligare en 
utbyggnad gjordes 1964 då byggnaden förlängdes mot norr i 
fyra våningar. De båda utbyggnaderna ansluter i princip helt 
till den ursprungliga byggnadskroppen vad gäller fasader 
och fönstersättning. Byggnadens funktionalistiska karaktär 
förstärks av de tidstypiska gavelavsluten vilka ger ett mer 
”monumentalt” och kubiskt intryck. Den södra gavel har 
senare delvis klätts in med plåt, vilket förtar intrycket av 
byggnaden och motverkar den avsedda effekten med denna 
byggnadsdetalj.

De båda fabriksbyggnaderna är idag ovanligt välbevarade 
representanter för en oerhört viktig tidsepok i stadens 
historia. Konfektionsindustrins framgångar på 1930- och 
40-talen är ett av de starkaste fundamenten som staden Borås 
vilar på idag. Det är av stor vikt att industribebyggelsen från 
denna guldålder bevaras och även i framtiden är läsbar för 
invånare och besökare i Borås. Byggnaderna anses besitta ett 
stort kulturhistoriskt värde och de finns sedan 2001 utpekade 
i ”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun”, vilket antogs av 
Kommunfullmäktige år 2001. 
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Foto som visar Herrljungagatans nuvarande utformning. Bilden är tagen norrut. (Arkitekterna Krook & Tjäder AB)

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen norrut. 
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen söderut.  
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)
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419 m²

640 m²

420 m²

713 m²

420 m²

580 m²

420 m²

590 m²

420 m²

35 % av området innanför linjen får bebyggas 
motsvarande ungefär 3500 m2. Befintliga byggnader 
utgör dock cirka 2250 m2, då återstår cirka 1250 m² 
för nya byggnader.

Byggbar mark

I det grå området får en 
transformatorstation byggas.

Korsmark. Här får bara 
kompletterande byggnader byggas.

Befintliga byggnader utgör cirka 
2250 m2.

Prickmark. Området får inte 
bebyggas alls.

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

1060 m2 1133 m2 1010 m21000 m2

Tillåten höjd på byggnaderna är samma som befintliga hus. Dock tillåts teknikutrymmen om max 30 m2 
sticka upp ytterliggare 3 meter. Dessa kan placeras var som helst på taket.

På den södra byggnaden finns redan ett 
teknikutrymme. Det innebär att endast 5 m2 
kan tillkomma.

Teknikutrymme
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Gångtrafik
Planförslaget innebär ingen förändring av den befintliga 
gångbanan utmed Herrljungagatan. Inom planområdet och i 
dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre 
bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det 
prioriterade trafikslaget. Planförslaget innebär inte någon 
större förbättring av denna men antalet utfarter mot Herr-
ljungagatan begränsas vilket förbättrar trafiksäkerheten.

Det finns ett önskemål om att bredda gångbanan inom 
planområdet inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17, detta 
säkras dock inte i planförslaget. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Inom planområdet finns ingen cykelväg utan cyklar och 
motorfordon samsas inom samma körfält. Strax söder om 
planområdet börjar en cykelväg som leder in till Borås 
centrum och även norrut inom tätorten.  

Inom planområdet möjliggörs för erforderlig cykelparkering 
för boende, besökare samt verksamma inom området. Totalt 
redovisas ett behov av cirka 170 parkeringsplatser för cyklar 
till följd av den planerade exploateringen.

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

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger precis utanför det område som anges 
som centumzon i gällande parkeringsnorm för Borås Stad. 
Området ligger även inom det i gällande ”Översiktsplan för 
Borås Stad” (antagen 2018) utpekade utvecklingsområdet för 
Knalleland inom vilket centrumnära bebyggelse ska utvecklas 
på kort sikt. I och med detta har parkeringsbehovet inom 
planområdet baserats på de angivna siffrorna för centrumzo-
nen enligt ”Borås Stads Parkeringsregler”.

Inom planområdet möjliggörs för drygt 70 bilparkeringsplat-
ser totalt för samtliga användningar. Bostäderna är tänkta 
att uppföras som studentbostäder vilket bedöms innebära att 
det krävs färre antal parkeringsplatser för bilar än om man 
uppför större bostäder.

För studentbostäderna möjliggörs det för 12 bilparke-
ringsplatser, för besökandeverksamheterna 19 och för den 
planerade kontorsverksamheten 42 bilparkeringsplatser. 

Bostäder

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

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

Offentlig service
Närmaste förskola och grundskola finns cirka 400 - 500 
meter från planområdet. Närmsta fritidsgård ligger cirka 
500 meter norr om planområdet. Strax norr om planområdet 
ligger Borås Simarena, Alidebergsbadet  och Borås Djurpark. 

Borås Högskola ligger cirka 1,5 kilometer söder om plan-
området. 

 Inom planområdet finns Abecita Konstmuseum, vilket är 
ett privatägt konstmuseum som är öppet för allmänheten. 
Planförslaget möjliggör tillskapandet av ytterligare offentlig 
verksamhet. 

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

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

3. Gator och trafik
Gatunät
Inom planområdet löper Herrljungagatan som idag utgörs 
av en 8 meter bred köryta och en trottoar med en bredd på 
1,5 meter utmed dess västra sida. Planförslaget innebär att 
gaturummet kommer att smalnas av för att göra plats åt ett 
avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Körytan föreslås 
smalnas av till 6,5 meter medan gångbanan föreslås att 
behålla sin bredd på 1,5 meter.
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Angöring och utfarter
Utmed Herrljungagatan begränsas utfarterna från fastigheter-
na Glesvingen 12 och 17 med utfartsförbud. Viss flexibilitet 
till nya in – och utfarter till fastigheterna möjliggörs.  

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

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för fram-
tida sträckning av ny järnväg. Trafikverket har genomfört en 
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebyggd-
Borås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad 
2016-06-30) och kommit fram till åtta alternativa korridorer 
där den nya järnvägen kan gå.

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafikver-
ket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor 
förespråkas i Borås Stads remissyttrande gällande Lokalise-
ringsutredningen.

Det är oklart hur planområdet kommer att påverkas utifrån 
buller, vibrationer och stomljud från den nya järnvägen.

Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med lokali-
seringsutredningen.

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

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan.

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

Värme
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Det kan vara 
aktuellt att flytta befintliga fjärrvärmeledningar till följd av 
uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

El, tele och fiber
Befintliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom 
området är Borås Elnät ledningsägare. Inom fastigheten 
Glesvingen 17 möjliggörs för en ny transformatorstation. 

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

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

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

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

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

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

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

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon

En berg- och geoteknisk utredning, reviderad 2017-06-02, 
finns som underlag till detaljplanen. Nedanstående utgör en 
sammanfattning av utredningen.

Berggrunden i det undersökta området består av en fin till 
medelkornig gnejs där pegmatitgångar förekommer. Jord-
lagren inom området domineras av morän och tunt ytlager 
av morän på berg, i områdets södra del förekommer även 
isälvssediment.

Ytor runt befintliga byggnader inom fastigheterna och öster 
där om är idag plana och underlagras av morän och isälvs-
sediment. Inga stabilitetsproblem/rasrisk bedöms föreligga i 
området.

SGU:s urankarta visar att området är klassat som lågradon-
mark utifrån bergarten på platsen. I den berg- och geoteknis-
ka utredningen nämns att radonhalten i jord är högre i Borås 
än i flera närliggande kommuner Med denna bakgrund är 
bedömningen att marken bör klassas som normalradonmark 
tills dess att mätningar har utförts.

Enligt gällande anvisningar från Boverket ska byggnader 
som uppförs på normalradonmark uppföras radonskyddande 
vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda 
byggnader mot inträngande luft från marken.

Byggnation på normal- och högradonmark erfordrar radon-
skydd. Särskild utredning vid bygglovsskedet ska klargöra 
och bevaka krav på radonskydd.

Bergteknik
Inom planområdet förekommer flertalet betong- och sten-
murar som förbättrar släntstabiliteten i den västra delen samt 
som fastighetsavgränsning. Betongplintar förekommer även 
som förankring av nätstängsel mot angränsande fastigheter. 

Framtagen berg- och geoteknisk utredning visar att betong-
murar och stöd inom planområdet är i generellt gott skick. 
Dock behöver åtgärder vidtas för att förlänga betongstöd-

Nivåskillnad mot angränsande bebyggelse i väster. 

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

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

Grönyta framför bebyggelsen inom fastigheten Glesvingen 12.    
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)
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murarnas livslängd och inom Glesvingen 12 minska risk för 
nedfall av löst putsbruk. Åtgärderna finns närmre beskrivna i 
utredningen. 

Ingen rasrisk föreligger för stenmurar inom Glesvingen 17. 
Dock förekommer lösa block vid stenmuren längst i norr 
inom Glesvingen 17. Behövliga skötselåtgärder finns närmre 
beskrivna i utredningen.

För bergslänten i norra delen av Glesvingen 17 ska stabili-
teten säkerställas innan startbesked för byggnation kan ges. 
Berget är kraftigt uppsprucket med mycket löst material. 
Inledande stabilitetshöjande åtgärder finns beskrivna i 
utredningen. 

Risk för blocknedfall samt säkerställande av bergsläntens 
stabilitet inom norra delen av Glesvingen 17 kommer att 
säkras genom avtal med respektive fastighetsägare och 
utföras av fastighetsägaren. 

Förorenad mark
Efter avslutat samråd har en historisk inventering samt en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts 
inom fastigheterna. Inventeringen, Historisk inventering av 
fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås Stad (ÅF-Infrastructure 
AB, 2019-06-17), pekade på att följande huvudsakliga grupper 
av föroreningar kunde finnas inom eller i direkt anslutning 
till undersökningsområdet:

Tungmetaller
 » Förhöjda halter av tungmetaller skulle kunna finnas i 

fyllnadsmaterialet inom hela området då fastigheterna 
kan ha fyllts ut vid byggnation. Dock återfinns tung-
metaller även naturligt i jorden, ibland över tillämpbara 
riktvärden.

PCB och byggnadsmaterial som asbest och tungmetaller
 » Polyklorerade bifenyler är en grupp industrikemikalier 

som är miljö- och hälsoskadliga. Befintliga byggna-
derna inom planområdet är enligt miljöförvaltningen 
Borås Stad inte inventerade enligt PCB förordningen 
(2007:19) vilket medför att risk föreligger att fogmassor 
och andra delar av byggnaderna innehåller PCB. Viss 
risk föreligger även att PCB kan ha spridits till mark-
lagren. I byggnader från denna ålder finns även risk att 
det förekommer exempelvis tungmetaller och asbest i 
byggnadsmaterialen.

PAH
 » Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor 

grupp av föroreningar som har flera miljö- och hälsos-
kadliga effekter. PAH kan återfinnas i fyllnadsmassor, 
bärlager under asfalt samt i äldre asfalt (stenkolstjära) 
liksom i tyngre oljeprodukter. 

Som en följd av den historiska inventeringen genomfördes en 
övergripande miljöteknisk undersökning, Översiktlig miljötek-
nisk markundersökning på fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås 
Stad (AFRY, ÅF-Infrastructure AB, 2020-03-13). Utredningens 
syfte var att översiktligt utreda föroreningssituationen inom 
fastigheterna inför förändrad detaljplan och exploatering.

Undersökningen visar att området bedöms som förorenat 
över gällande riktvärde inom flera delar. I utredningen ges 
nedanstående rekommendationer utifrån förutsättningen att 
asfalt inom området kommer ligga orörd (ingen schaktning). 
Om förutsättningarna ändras kan även rekommendationerna 
komma att ändras.

 » Vidare avgränsning av påträffad förorening i form av 
PCB både horisontellt och vertikalt i jordmassorna 
utförs kring påträffad förorening. Ytlig jord förorenad 
med PCB, i halter överstigande KM (känslig markan-
vändning), som förekommer inom icke hårdgjord yta 
bör åtgärdas innan området ombildas till bostadsmark.

 » Kompletterande provtagning i ytlig jord inom icke 
hårdgjorda ytor på fastigheterna med avseende på PCB.

 » Då ingen schakt planeras i området förslås att en 
riskbedömning görs utifrån påträffade föreningar samt 
att eventuella platsspecifika riktvärden tas fram. Då 
ingen schakt planeras och påträffad förorening därmed 
kommer ligga under hårdgjord yta är bedömningen att 
en avhjälpande åtgärd eventuellt kan undvikas, utan att 
det skall medföra en ökad risk för människa eller miljö.

 » Asfalten inom området bedöms vara fri från tjärasfalt 
och kunna ligga kvar utan risk för människors hälsa 
eller miljön. Om schaktarbeten ska utföras som gör 
att asfalten måste brytas upp kan denna återanvändas. 
Entreprenören bör vara uppmärksam på eventuellt 
avvikande utseende på asfalten då utförd undersökning 
är av sticksprovkaraktär.

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

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka.
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Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader.

Miljökvalitetsnormer
Planändringen innebär en ändrad markanvändning från 
industri till bostads- och centrumändamål. Planförslaget 
innebär möjlighet till förtätning inom fastigheterna, vilket 
kan innebära mer hårdgjord yta. Detta kan innebära en viss 
ökning av flöden vid stora regn, men det i sig bedöms inte 
innebära en försämring av gällande MKN.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).

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

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

Identitet
Planområdet upplevs idag som öde och inte en miljö som 
man gärna uppehåller sig i. Framförallt upplevs Herrljungaga-
tans gaturum som väldigt brett, då det kantas av parkeringar 
på båda sidor. 

Byggnaderna inom Glesvingen 12 och Glesvingen 17 utgör 
ett tydligt arv från textilindustrins storhetsdagar i Borås. 
Mest markant och identitetsskapande är byggnationen inom 
Glesvingen 12 som med sin karakteristiska muralmålning 
på den södra gaveln utgör ett tydligt landmärke i området. 
Detaljplanen styr utformningen av den befintliga byggnatio-
nen till volym och placering utmed Herrljungagatan. Samt 
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser gällande fasader 
och fönstersättning.  

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

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

Risk
För Glesvingen 12 och 17 är aktuellt avstånd till Älvsborgs-
banan som kortast cirka 25 meter. Älvsborgsbanan går på en 
banvall belägen på 1,3 - till 2,0 meters höjd ovan den intillig-
gande Herrljungagatan. Med utgångspunkt i ”Skyddsavstånd 
till transportleder för farligt gods - Översiktlig riskanalys av transporter 
med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad” (Wuz risk consul-
tancy AB, 2016-12-19) konstaterades att en specifik utredning 
behövdes tas fram. Borås Stad anger ett skyddsavstånd från 
Älvsborgsbanan till flerbostadshus på 40 meter. Aktuellt 
avstånd är kortare än så och då anger Borås Stad att en vall 
(urspårningsskydd) i kombination med ett skyddsavstånd 
på 20 meter ger en tillfredsställande låg risknivå. Med 
brandskyddad fasad kan avståndet kortas till 10 meter från 
urspårningsskyddet.

För Glesvingen 17 och 12 kan således bostäder tillåtas givet 
att ett avåkningsskydd ordnas mot järnvägen. Skyddet bör 
utformas så att utsläpp av vätskor kvarstannar i anslutning till 
spårområdet. Om så sker kommer det inte ställas krav på att 
fönster i fasad utförs i brandteknisk klass.

Framtagen riskutredning ”Utformning av säkerhetsåtgärder - 
Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås, rev 3” 
(Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 19-10-18) drar följande 
slutsatser och gör följande rekommendationer:

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad i Glesvingen 17 och 12 uppgår till minst 20 
meter.

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

Krav på fritt utrymme mot järnvägen behöver beaktas och 
påverkar ett område upp till 6,5 meter från spårmitt. Minsta 
avstånd från någon punkt på vallen och närmsta spännings-
förande del ska överstiga 5,0 meter.

Friskluftsintag ska placeras högt, minst 8 meter ovan mark. 
Byggnader bör förses med mekanisk till- och frånluft med 
avstängningsmöjlighet åtkomlig för boende. Vidare ska 
byggnaderna vara möjliga att utrymma i västlig riktning.

Avåkningsskyddets påverkan på   
Älvsborgsbanan
Avåkningsskyddet planeras att utföras enbart via arbeten 
inom den kommunala fastigheten samt via avstängning utav 
en körbana på Herrljungagatan. Minsta teoretiska avstånd till 
spårmitt och till arbetsanordning, maskin och arbetstagare är 
då 6,4 meter. 

Avstånd till strömförande anordning överstiger skyddsav-
stånd i enlighet med gällande riktlinjer. Arbete förutsätts 
kunna utföras i dialog med Trafikverket. Då en riskutredning 
inför arbeten behöver framtas. I dagsläget identifierade 
risker:

 » Arbete nära högspänningsledning. 

 » Arbete nära järnvägstrafik 

 » I samband med avverkning och eventuell plantering 
utav träd föreligger risk för nedfallande träd på järnväg. 

Avåkningskdyddets geotekniska påverkan på Älvsborgsbanan  
framgår utav Geoteknisk omgivningspåverkan på Älvsborgsbanan 
– skyddsvall mot järnväg (GeoVerkstan Sverige AB, 20-09-23). 
Uppförandet av skyddsvallen bedöms påverkan på befintlig 
banvall vara positiv avseende vallens geotekniska bärför-
måga, då skyddsvallen höjer närliggande marks nivå och 
fungerar som en tryckbank. 

Teoretiska sättningar i kanten av banvallen beräknas 
teoretiskt bli i 3 á 4 millimeter och bygger på ett konservativt 
beräkningssätt. Avståndet mellan skyddsvall och banvall 
resulterar i att lastökning i marken under banvallen sker först 
på 4,5 meters djup under kringliggande marknivå.

Det befintliga avvattningsdiket inom Trafikverkets fastighet 
påverkas ej av byggnationen av vallen. Vallen förses ej med 
hårdgjorda ytor utan enbart utav genomsläppliga massor 
så att infiltrering av nederbörd kan ske på egen fastighet. 
Överkanten på vallen föreslås även erhålla en svag lutning 
mot Herrljungagatan för att minimera risken för ytvatten 
belastar järnvägsområdet.

Befintligt stängsel utmed Älvsborgsbanan föreslås flyttas och 
placeras på skyddsvallen.

Räddningstjänstens bedömning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit del av 
”Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detaljplanen för 
Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab Brand & Riskingenjörerna 
AB, 2018-01-03). Räddningstjänsten gör bedömningen att 
utredningen är tillräcklig. 

Räddningstjänsten har inga invändningar gällande skydds-
vallens placering eller utformning, beträffande åtkomst för 
räddningsinsats. 

Principsektion som visar fastigheterna i väster, Herrljungagatan, avåkningsskyddet samt Älvsborgsbanan. Sektionen visar att avståndet mellan en vall och kontakt-
ledningen ska vara minst 5 meter. Detta illustreras med den streckade linjen. Avståndet mäts 1,5 meter från spårmitt då det är detta utrymme som kontaktlednings-
konstruktionen upptar. Färgade cirklar visar på befintliga ledningars placering. (Briab)

PRINCIP SEKTION
Skala 1:50
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Buller och vibrationer
Planområdets närhet till Älvsborgsbanan har föranlett att 
en bullerutredning tagits fram ”Glesvingen 12 och 17, Borås, 
Trafikbullerutredning” (Akustikforum AB, 2019-07-01). 

Utredningen visar att ekvivalentnivåerna för väg- och 
tågtrafik understiger 60 dBA (decibel) vid samtliga fasader. 
Högsta maxnivå vid fasad är 81 dBA på norra byggnaden och 
83 på den södra. Gemensam uteplats anordnas där maxnivån 
är max 70 dBA.

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

Även en separat vibrationsutredning ”Komfortutredning avseende 
vibrationer från järnvägstrafik, Glesvingen 17, Borås” (Abesiktning 
AB, 2019-06-25) har tagits fram. Syftet med rapporten var att 
redogöra om Trafikverkets riktlinjer avseende komfortvibra-
tioner uppfylls. 

Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 ”Buller och 
vibrationer från trafik på väg och järnväg i planeringsfallet nybyggnad 
och väsentlig ombyggnad” eftersträvas att ingen ska utsättas för 
vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i permanentbos-
täder.

Utredningens slutsats är att de uppmätta komfortvärdena 
under mätperioden understiger Trafikverkets riktlinjer – 0,4 
mm/s vägd RMS – med mycket god marginal.

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

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatan bibehåller sin funk-
tion som gata för trafik inom tätort. 

Bestämmelse SKYDD innebär att skyddsanordning mot 
Älvsborgsbanan ska finnas.

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

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymma bostäder 
såsom lägenheter, radhus med mera. 

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att 
finnas kvar.

Bokstaven E tillåter att en transformatorstation får uppföras.

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.   
(Akustikforum AB)

Bild som visar de maximala ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.   
(Akustikforum AB)

 0 - 55 dBA 56 - 60 dBA

65 - 70 dBA 70 - 75 dBA

75 - 80 dBA 80 - 85 dBA
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Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet BC. 3D-fastighet eller ägandelägenhet 
ovanför markplan undantas från procentantal enligt ovan. 

På prickad mark får byggnad inte uppföras dock får marken 
underbyggas.

Inom området som är markerat med kors får endast komplet-
terande byggnader uppföras med en högsta totalhöjd om 4 
meter. 

Till följd av det kulturhistoriska värde som byggnaderna 
inom planområdet utgör, har rivningsförbud liksom ett antal 
skydds- och varsamhetsbestämmelser införts.

Bokstaven r står för rivningsförbud och innebär att befintlig 
byggnad inte får rivas. Motivet till denna planbestämmelse 
är att de båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör 
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna i 
”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget av Kommun-
fullmäktige 2001). 

Bokstaven q står för skydd för befintliga värdefulla bygg-
nadsverk, bebyggelseområden och tomter. Bestämmelserna 
kan omfatta både exteriör och interiör liksom byggnadsdetal-
jer såväl som viktig växtlighet och konstarbeten. I detta fallet 
innebär bokstaven k att befintliga gula tegelfasader skall 
bevaras och att tilläggsisolering på utsidan inte är tillåten. 

Bokstaven k är en varsamhetsbestämmelse som reglerar 
vilka karaktärsdrag och värden hos byggnadsverket som 
varsamheten speciellt ska inriktas på. Syftet är att i förväg 
göra klart vilka särskilda krav som kommer att ställas vid en 
bygglovsprövning. I detta fallet är syftet att de karakteristiska 
fönstersnickerierna ska bevaras likt de ursprungliga vad 
gäller indelning och proportioner.

Bebyggelsen inom planområdet regleras genom nockhöjd. 
Inom vissa delar får teknikutrymmen till en största samman-
lagd area av 30 m2 och en högsta höjd på 3 meter över 
nockhöjden uppföras. 

Utformningsbestämmelser kring förbud för tillkommande 
utkragande balkonger längs med Herrljungagatan har införts.

På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan har 
skyddsbestämmelser införts gällande luftintags placering 
samt en bestämmelse rörande brandskydd för en mindre del 
av den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12 samt att 
det ska finnas möjlighet till evakuering från järnvägen. 

En bestämmelse kring buller reglerar att byggnader ska 
placeras/utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller 

klaras. Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats 
som klarar riktvärdena. I de fall bostadsytan överstiger 35 
m2 ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
ljuddämpad sida.

På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Herr-
ljungagatan får inte in- eller utfart anordnas.

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

För att säkerställa att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts 
avseende markföroreningar. 

För att säkerställa att geotekniska risker är avhjälpta har en 
eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits har en 
administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt införts på 
plankartan. 

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

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

 » Människor möts i Borås

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

 » Företagandet växer genom samverkan

 » Livskraftig stadskärna

 » Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

 » Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

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

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås, antagen 12 april 2018, presenteras 
fem målområden vilka ligger till grund för de strategier och 
planerings principer som föreslås. De fem målområdena är: 
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse, Infrastruktur 
som hanterar tillväxten, God livsmiljö och ett enkelt vardags-
liv, Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn samt 
Regioncentrum med nationell och internationell koppling. 
Planförslaget överensstämmer med dessa fem övergripande 
målområden. 

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

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

Miljömål
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på något av de 
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt 
att den endast berör mark som är ianspråkstagen. 

Övriga kommunala dokument

Bostadsbyggnadsprogram
Planförslaget är i linje med gällande bostadsbyggnadspro-
gram. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

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

 » Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll 
av allmänna platser (GATA och SKYDD) inom plan-
området.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme till de byggnader inom plan-
området som ännu ej är anslutna. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

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

Trepartsavtal mellan Trafikverket, Borås Stad samt exploa-
tören kommer upprättas. Avtalet reglerar bevakande projekt-
ledares arbete som säkerställer att Trafikverkets järnvägsan-
läggning inte skadas samt svarar på tekniska frågor.
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Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

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

 » Borås Elnät AB, el

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

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

Bestämmelser om fastighetsindelning, ursprungligen antagna 
som tomtindelningarna 1583K-BN682/1964 och 1583K-
BN884/1959 upphävs i och med denna detaljplan. Det 
innebär att fastighetsgränserna lägen inte längre är låsta.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 12

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

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 17

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

Fastighetskonsekvenser del av Borås Lundby 1:1

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

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

 » Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns av ny fjärrvärmeanslutning till 
Glesvingen 17.

 » Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom fjärrvär-
meanslutningen.

 » Borås Elnät AB får eventuellt kostnader för framdrag-
ning av nya elledningar till tomtgräns.

 » Borås Elnät AB får intäkter genom eventuella nya 
anslutningar till elnätet.

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

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

Fastighetsplan 1583K-BN682/1964 fastställd den 13 juli 1964 
upphävs för fastigheten Glesvingen 17, 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 allmän-
heten eller i övrigt av stor betydelse, eller inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

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

 » Berg- och geoteknisk utredning Glesvingen 12 & 17, 
Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)
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 » Geoteknisk omgivningspåverkan på Älvsborgsbanan 
– skyddsvall mot järnväg (GeoVerkstan Sverige AB, 
2020-09-23)

 » Glesvingen 12 och 17, Borås, Trafikbullerutredning 
(Akustikforum AB, 2019-07-01)

 » Historisk inventering av fastigheterna Glesvingen 12 
och 17, Borås Stad (ÅF-Infrastructure AB, 2019-06-17)

 » Komfortutredning avseende vibrationer från järn-
vägstrafik, Glesvingen 17, Borås (Abesiktning AB, 
2019-06-25)

 » Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås 
kommun (antaget av Kommunfullmäktige 2001) 

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

 » Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till 
detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås rev 3 (Briab 
Brand & Riskingenjörerna AB, 2019-10-18)

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning på 
fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås Stad (AFRY, 
ÅF-Infrastructure AB, 2020-03-13)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
genom Fredrik Bergqvist. Handläggare från Borås Stad har 
varit Johan Ekeblom. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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En fullständig samrådsredogörelse finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och de 
ändringar som har gjorts jämfört med samrådshandlingen.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
18 december 2018 har ägt rum under tiden 20 december 2018 
– 24 januari 2019. Berörda markägare har underrättats med 
brev till granskningen. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser har skickat in yttranden under 
samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av riskhanteringen 
utmed Älvsborgsbanan, vilken påverkan den kan ha 
på Trafikverkets anläggning och hur ett genomförande 
säkras. 

 » De vill ha förtydliganden kring eventuella markförore-
ningar inom området och säkerställa att dessa hanteras 
korrekt. 

 » De vill ha förtydliganden kring hur frågor rörande 
geoteknik ska hanteras. 

 » De  har synpunkter kring framtagen ”Komfortutredning 
avseende vibrationer från järnvägstrafik” och önskar förtydli-
ganden.

 » De vill ha tydligare beskrivning kring skyfall.

 » De vill att Herrljungagatans utformning ska studeras. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Planområdet har utökats med allmän plats, GATA, för 
att säkerställa utbredning av utfartsförbud. 

 » Planbestämmelsen SKYDD har justerats så att det 
framgår att anläggningar för skydd ska finnas inom 
området.

 » Planbestämmelse angående utnyttjandegrad har juste-
rats för att möjliggöra 3D- fastighetsbildning. 

 » Planbestämmelse angående komplementbyggnader har 
förtydligast.

 » Reglering av höjd för komplementbyggnader har 
justerats.

 » Planestämmelse om luftintags placering har tillkommit.  

 » Planbestämmelse kring buller har tillkommit.  

 » Planbestämmelse angående möjlighet till evakuering 
har tillkommit. 

 » Administrativ planbestämmelse kring markföroreningar 
har justerats. 

 » Administrativ planbestämmelse gällande geoteknik har 
tillkommit. 

 » Planbeskrivningen har förtydligats och justerats, främst 
gällande förorenad mark och risk. 

 » Redaktionella justeringar har genomförts på plankartan 
och i planbeskrivningen. 

Sammanfattning samråds-
redogörelse
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020. 
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Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Plan- och bygglovsavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

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

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

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

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

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

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

Ordlista

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

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Alideberg, Glesvingen 12 och 17 med flera där samtliga 
inkomna yttranden presenteras i sin helhet.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
18 december 2018 har ägt rum under tiden 20 december 2018 
– 24 januari 2019. Berörda markägare har underrättats med 
brev till granskningen. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser har skickat in yttranden under 
samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av riskhanteringen 
utmed Älvsborgsbanan, vilken påverkan den kan ha 
på Trafikverkets anläggning och hur ett genomförande 
säkras. 

 » De vill ha förtydliganden kring eventuella markförore-
ningar inom området och säkerställa att dessa hanteras 
korrekt. 

 » De vill ha förtydliganden kring hur frågor rörande 
geoteknik ska hanteras. 

 » De  har synpunkter kring framtagen ”Komfortutredning 
avseende vibrationer från järnvägstrafik” och önskar förtydli-
ganden.

 » De vill ha tydligare beskrivning kring skyfall.

 » De vill att Herrljungagatans utformning ska studeras. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Planområdet har utökats med allmän plats, GATA, för 
att säkerställa utbredning av utfartsförbud. 

 » Planbestämmelsen SKYDD har justerats så att det 
framgår att anläggningar för skydd ska finnas inom 
området.

 » Planbestämmelse angående utnyttjandegrad har juste-
rats för att möjliggöra 3D- fastighetsbildning. 

 » Planbestämmelse angående komplementbyggnader har 
förtydligast.

 » Reglering av höjd för komplementbyggnader har 
justerats.

 » Planestämmelse om luftintags placering har tillkommit.  

 » Planbestämmelse kring buller har tillkommit.  

 » Planbestämmelse angående möjlighet till evakuering 
har tillkommit. 

 » Administrativ planbestämmelse kring markföroreningar 
har justerats. 

 » Administrativ planbestämmelse gällande geoteknik har 
tillkommit. 

 » Planbeskrivningen har förtydligats och justerats, främst 
gällande förorenad mark och risk. 

 » Redaktionella justeringar har genomförts på plankartan 
och i planbeskrivningen. 

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020.
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2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att undersöka möjligheten att 
ordna en gång- och cykelväg längs Herrljungagatan.

Kommentar
Synpunkten noteras och möjligheten till att anlägga 
gång- och cykelväg längs Herrljungagatan har studerats 
sedan avslutat samråd. Studien har inte resulterat i någon 
förändring av planförslaget från samrådsskedet. Cykel- och 
motortrafik föreslås fortsättningsvis framföras i blandtrafik. 

S2 Länsstyrelsen 
Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att 
frågor som berör hälsa och säkerhet behöver lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för 
att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt

• Mellankommunal samordning blir olämplig

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

• Miljökvalitetsnormer inte följs

Utifrån nuvarande planhandlingar är det dock inte 
helt säkerställt att bebyggelsen blir lämplig utifrån 
prövningsgrunden hälsa och säkerhet (risk för olyckor, 
översvämning, erosion).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Risk
Det saknas en värdering av såväl individ- och samhällsrisken 
för olyckor till följd av närheten (ca 25 meter) till 
Älvsborgsbanan. En utredning gällande utformning 
av säkerhetsåtgärder har dock tagits fram. I den har 
föreslagits riskreducerande åtgärder, utöver bland annat 
ett urspårningsskydd i form av en vall. Det framgår att 
samråd ska ske med Trafikverket angående möjligheterna 
att uppföra en vall i nära anslutning till spårområdet. Den 
föreslagna markanvändningen förutsätter att den vall 
som ska placeras så nära spårområdet som utredningen 
föreslår inte inskränker Trafikverkets möjligheter att som 
verksamhetsutövare upprätthålla järnvägens funktion. 
Åtgärdernas genomförbarhet behöver klarläggas till 
granskningsskedet. Det behöver framgå om åtgärden i form 
av vall kan genomföras och få den funktion som är tänkt. 
Det framgår inte hur behovet av skyddsåtgärder ska hanteras 
om detta inte är möjligt. Således behöver det finnas ett 
alternativ till denna lösning. Planbestämmelsen SKYDD 
reglerar bara möjligheten att uppföra ett skydd, inte att det 
kommer att uppföras ett sådant. Utgångspunkten i PBL är 
att frågor som rör Länsstyrelsens prövningsgrunder, bland 
annat säkerhet, måste vara slutligt avgjorda och säkerställda i 
samband med att planen antas.

Andvändningsbestämmelsen m1 om brandklassad fasad är 
angiven på en liten del av planområdet där det i dag finns 
en liten utbyggnad på befintlig byggnad. Länsstyrelsen anser 
att det är befogat med brandklassad fasad med obrännbart 
ytskikt på nya byggnader (fasaden mot järnvägen) i de fall de 
kommer att uppföras på samma korta avstånd från järnvägen 
som befintliga byggnader (ca 25 meter från järnvägen). 
Länsstyrelsen accepterar att fönstren är öppningsbara med 
tanke på att det rör sig om bostäder.

Förorenad mark
Länsstyrelsen har ingen uppgift om att förorenad mark 
finns inom området, men eftersom det har bedrivits 
industriell verksamhet behöver frågan utredas. Det står i 
planbeskrivningen att det ska utföras en historisk inventering 
och en eventuell provtagning. Detta behöver vara utfört till 
granskningen. Framkommer det att marken är förorenad och 
att dessa föroreningar behöver avhjälpas för att göra marken 
lämplig för ändamålet ska detta regleras på ett tydligt sätt på 
plankartan.

Råd enligt PBL och MB
Geoteknik
Geoteknik Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från 
SGI som bifogas detta yttrande. De åtgärder som föreslås 
i besiktningsrapporten angående befintlig stödmur för att 
förhindra erosion i slänterna bakom murarna bedöms som 
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rimliga och genomförbara. Länsstyrelsen förutsätter vidare 
att stödmurarna har besiktigats och kommer att besiktigas 
kontinuerligt så att dess funktion upprätthålls. I plankartan 
finns en generellt formulerad administrativ bestämmelse 
som anger att startbesked för bygglov inte får ges för 
ändrad markanvändning förrän markens och byggnadernas 
lämplighet säkerställs genom att eventuella markföroreningar 
har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har 
vidtagits. Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen bör 
förtydligas kring vilka åtgärder som ska vidtas samt var dessa 
åtgärder ska ske.

Vibrationer
Trafikverket skriver i sitt yttrande att det bör framgå att inga 
godståg passerat några godståg under mätperioden vilket är 
förenat med en viss osäkerhet gällande mätningarnas resultat 
i komfortutredningen. Trafikverket anser att denna osäkerhet 
bör värderas i utredningen. Länsstyrelsen instämmer i detta.

Buller 
Länsstyrelsen bedömer att gällande riktvärden för buller 
kan uppnås på platsen. Kommunen bör dock resonera 
kring hur bebyggelsen ska utformas så att ljudmiljön blir 
så god som möjligt. Ett godståg kan ge bullerstörningar 
som överstiger 70 dBA maximal nivå upp till 350 meter 
ifrån järnvägen. Även om det enligt allmänna råd och 
trafikbullerförordningen ges utrymme för att maximal 
ljudnivå kan överskridas ett visst antal gånger per timme kan 
sådana bullernivåer innebära störningar.

Översvämning till följd av skyfall
I planbeskrivningen framgår att planområdet inte 
påverkas av översväm-ningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering. En bedömning av 
översvämningsrisk ska även innefatta översvämning till 
följd av ett skyfall. Länsstyrelsen anser att en bedömning av 
konsekvenser av ett skyfall, minst ett framtida 100-årsregn 
(d.v.s. med klimatfaktor), behöver beskrivas i en detaljplan. 
Det kan göras till exempel utifrån en skyfallskartering 
eller annat underlag, Det behöver också säkerställas att en 
exploatering inte påverkar och försämrar för intilliggande 
områden.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar 
Risk
Synpunkterna kring hanteringen av skyddsåtgärderna noteras. 
Efter avslutat samråd har dialog med Trafikverket förts 
och genomförbarheten av föreslagen skyddsåtgärd utmed 
Älvsborgsbanan (avåkningsskydd) har vidare utretts. 

Planbestämmelsen SKYDD har förtydligats så att 
det framgår att skydd ska finnas. Uppförandet av 
avåkningsskyddet regleras genom avtal. 

Beträffande skyddsbestämmelsen m1 och utbredningen av 
denna så visar framtagen riskutredning att det inte finns 
något behov av att utforma fasader brandskyddade som ligger 
på ett större avstånd än 20 meter ifrån Älvsborgsbanan. 
Framförd synpunkt tillgodoses därför ej.

Förorenad mark
Efter avslutat samråd har en historisk inventering samt en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts inom 
fastigheterna. Den historiska inventeringen pekade på att 
följande huvudsakliga grupper av föroreningar kunde finnas 
inom eller i direkt anslutning till undersökningsområdet; 
Tungmetaller, PCB och byggnadsmaterial innehållande asbest 
och tungmetaller, Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visade 
att området bedöms som förorenat inom flera delar över 
gällande riktvärde. I utredningen ges rekommendationer 
utifrån förutsättningen att asfalt inom området kommer ligga 
orörd (ingen schakt). Om förutsättningarna ändras kan även 
rekommendationerna komma att ändras.

För att säkerställa att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts 
avseende markföroreningar. 

Geoteknik
Synpunkten noteras. För att säkerställa att geotekniska risker 
är avhjälpta eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. 

Vibrationer
Synpunkten noteras och framtagen utredning har uppdaterats 
efter avslutat samråd. 

Buller
Synpunkten noteras, syftet med detaljplanen är främst 
att möjliggöra för en ändrad användning av befintliga 
byggnader inom fastigheterna Glesvingen 12-17. Eventuell 
tillkommande bebyggelses utformning får studeras i senare 
skeden. Plankartan kompletteras med en bestämmelse 
rörande buller.
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Översvämning till följd av skyfall
Då det tillkommer marginellt med hårdgjorda ytor och 
dagvatten från dessa tillkommande ytor fördröjs, kommer 
inte exploateringen att försämra för intilliggande områden.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Noteras.

S3 Trafikverket 
Avstånd till järnväg
Planförslaget medger som närmast 25 meter mellan befintlig 
och föreslagen bebyggelse samt järnvägen. Trafikverket 
förutsätter att Länsstyrelsen gör en bedömning om 
skyddsvallen är ett tillräckligt skydd för fastigheten vid 
eventuell urspårning. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas 
inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från 
spårmitt på närmaste spår).

Säkerhetsåtgärder utmed järnvägen
I planen föreslås ett ”urspårningsskydd”. Benämningen är 
missvisande då tåget, tekniskt sett, redan spårat ur när vallen 
träffas. I plankartan ska utrymme för drift och underhåll av 
skyddet säkerställas. Utrymmet ska ske på egen fastighet och 
inte påverka Trafikverkets fastighet.

Handlingarna behöver kompletteras med en beskrivning för 
hur, och om, byggnation av vallen påverkar järnvägen. Vid 
byggnation intill järnvägen kan det krävas att banan stängs av 
samt/eller att en bevakande projektledare från Trafikverket 
tillsätts.

Handlingarna behöver kompletteras med hur kommunen 
tagit hänsyn till Elsäkerhetsverkets föreskrifter kring 
horisontellt och vertikalt avstånd till kontaktledningen då 
vallen höjer markytans nuvarande läge.

Vallen ska utformas på ett sådant sätt att den inte förvärrar 
en olycka vid en kollision, exempelvis skarpa kanter i 
ändarna.

Handlingarna behöver kompletteras med en beskrivning 
avseende hur skyddsvallen påverkar järnvägen sett ur 
ett geotekniskt perspektiv. Vallen kommer att behöva 
grundläggas så att det inte uppstår rörelser, exempelvis 
sättningar, för järnvägen eller att dikeslutningen förändras så 
att avvattningsproblem uppstår.

Befintligt stängsel ska flyttas och placeras på skyddsvallen. 
Avtal kan krävas.

Buller
I och med att plankartan inte säkerställer att gällande 
bullerriktlinjer följs anser Trafikverket att plankartan ska 
kompletteras med gällande förordning. 

Önskvärt är om bullervärdena från förordningen skrivs 
direkt i plankartan. Ingångsdatat i utredningen följer 
Trafikverkets bullerberäkningsprognos 2018-04-06.

Vibrationer
Under mätperioden har det inte passerat något godståg, vilket 
borde framgå i vibrationsutredningen. Framtida prognos är 
förenad med en viss osäkerhet. Detta bedöms inte påverka 
planen.

Dagvatten
I planbeskrivningen skrivs att dagvattensledningsnätet 
bedöms ha kapacitet för att ta hand om dagvatten från 
planområdet. Vilket årsflöde är detta baserat på? Trafikverket 
anser att kommunen ska se till att dagvatten hanteras inom 
planområdet och inte påverkar järnvägsfastigheten på något 
sätt, även vid ett 100-årsregn.

Götalandsbanan
Planområdet befinner sig inom föreslagen korridor, 
närmare bestämt lila, gul och röd, för Götalandsbanan. 
Banan är en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm 
och Göteborg via bland annat Norrköping, Linköping, 
Jönköping och Borås. Planerings- och utredningsarbete 
pågår för närvarande av de olika delsträckorna. Den som 
planerar åtgärder här bör informera sig om planeringsläget 
för den framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till 
förutsättningarna för genomförande av den planerade 
åtgärden.

Kommentar
Avstånd till järnväg
Till detaljplanen framtagna underlag i form av risk-, 
vibration- samt bullerutredning visar på att den föreslagna 
markanvändningen är lämplig efter att föreslagna 
skyddsåtgärder vidtagits. 

Säkerhetsåtgärder utmed järnvägen
Synpunkterna noteras och underlagen har kompletterats 
med information om hur Trafikverkets anläggning påverkas 
av föreslaget avåkningsskydd, hur säkerhetsavstånd har 
beaktats, samt skyddets utformning och dess geotekniska 
påverkan. 

Buller
Plankartan kompletteras med en bestämmelse rörande buller. 

Vibrationer
Synpunkten noteras och framtagen utredning har uppdaterats 
efter avslutat samråd. 
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Dagvatten
Då det tillkommer marginellt med hårdgjorda ytor och 
dagvatten från dessa tillkommande ytor fördröjs, kommer 
inte exploateringen att försämra för intilliggande områden.

Götalandsbanan
Synpunkten noteras

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
med beaktande av nedan framförda synpunkter:

Syftet med förslaget till detaljplan är att göra det möjligt att 
omvandla industrilokalerna inom fastigheterna Glesvingen 
12 och 17 för bostads- och centrumändamål samt att tillåta 
ytterligare byggnation främst söder och norr om befintliga 
byggnader.

Med hänsyn till avsaknad av översiktlig trafikstruktur 
inom området är det olämpligt att gaturummet mot 
Herrljungagatan smalnas av för att ge utrymmen åt en 
skyddsbarriär/avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. 
En alternativ lösning med en smalare skyddsbarriär/
avåkningsskydd behöver studeras för att inte begränsa 
framtida möjligheter att nyttja Herrljungagatan som 
huvudgata och möjlighet till at bygga ut gång- och cykelbana.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Synpunkten noteras, efter avslutat samråd har utformningen 
av Herrljungagatan studerats och en avvägning har gjorts 
mellan intresset att bibehålla gatubredden och uppförandet av 
skyddsvallen. De i samrådsförslaget föreslagna bredderna för 
GATA respektive SKYDD bibehålls. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt 
planarbete under förutsättning att förvaltningens synpunkter 
beaktas. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att utredningar kring 
buller, risk och vibrationer genomförts. Planen innebar att 
Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för att ge 
plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan.

Ytterligare frågor kvarsår dock att reda ut och att reglera för 
att sakerställa en hälsosam livsmiljö för framtida boende i 
området.

Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse 
och/eller information om att skydd mot bullerstörning krävs, 
även om vissa åtgärder indikeras i planhandlingarna. En 

bättre ljudklass än minimikraven från BBR:s allmänna råd 
bör krävas och en uteplats behöver formas som uppmuntrar  
till vistelse. För att utesluta föroreningar i mark och byggnad 
behöver en historisk inventering och enkel riskbedömning 
göras eftersom industriell verksamhet bedrivits inom 
området. Bestämmelserna i plankartan om villkor för lov är 
bra och behöver stå kvar.

Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga 
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. Initialt 
avses 100 studentlägenheter uppföras. Planen medger 
komplettering av befintlig bebyggelse i norr respektive söder 
inom de båda fastigheterna.

Älvsborgsbanan går på en banvall belägen på 1,3 till 2,0 
höjd ovan den intilliggande Herrljungagatan. Planområdets 
läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, vibrationer samt 
buller har utretts. Planförslaget i sig innebär att trafiken inom 
och från området i viss mån ökar men endast marginellt. 
Bostäderna som vetter mot järnvagen har ingen tyst sida och 
de högsta nivåerna av buller overstiger 80 dBA vilket innebär 
en hög ljudniva och risk för att ljudkvalitetskrav inomhus kan 
överskridas.

Kommentar
Bullerutredningen revideras och kompletteras med de 
nya förutsättningarna. Plankartan kompletteras med en 
bestämmelse rörande buller.

Synpunkterna gällande markföroreningar och trafik noteras.  

S6 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö AB har följande synpunkt på ärendet: 
Avsnitt 4 Teknisk försörjning 

Dagvatten: Befintlig text utgår och ersätts med text nedan.

Dagvatten: Exploateringen skall inte innebära ett högre 
flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga 
nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Kommentar
Synpunkten noteras, efter kontakt med Borås Energi och 
miljö har formuleringen kring dagvatten kommit att justeras 
något mot förslaget i yttrandet. 

S7 Borås Elnät 
Elnät: Ingen erinran.

Stadsnät: Ingen erinran.

Kommentar
Noteras
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S8 Lantmäterimyndigheten
I stycket om gällande detaljplan ska bestämmelser 
om fastighetsindelning (BOFI), ursprungligen 
antagna som tomtindelningarna 1583K-BN682/1964 
och 1583K- BN884/1959, omnämnas då de har stor 
inverkan på fastigheterna. Då tomtindelningar via 
övergångsbestämmelser numera är en BOFI i underliggande 
detaljplan bör ordet tomtindelning eller fastighetsplan 
undvikas. I stycket om fastighetskonsekvenser anges att 
BOFI:n upphävs men ej vad detta innebär. Ni bör ange att 
utan dessa bestämmelser är fastighetsgränsernas längre inte 
låst.

I kvarter som tillåter både centrumverksamhet och bostäder 
kan intresse för 3D- fastighetsbildning uppkomma, 
exempelvis för att undvika stora lokaler som omöjliggör 
bildandet av bostadsrättsförening. Bestämmelser om 
exploatering i förhållande till fastighetsareal omöjliggör 
bildandet av renodlad 3D-fastighet.

Bestämmelse om utfartsförbud har delvis lagts i plangräns 
vilket är olämpligt eftersom bestämmelsen påverkar områden 
utanför planområdet.

Kommentar
Synpunkterna gällande bestämmelser om fastighetsindelning 
(BOFI) beaktas i planhandlingarna och stycken kring detta 
revideras.

Bestämmelsen om största byggnadsarea justeras till ”Största 
byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom användningsområdet 
BC. 3D-fastighet eller ägarlägenhet ovanför markplan undantas från 
procentantal enligt ovan.”

Planområdet utökas något med användningen GATA 
för att bibehålla det föreslagna utfartsförbudet utmed 
fastighetsgränsen för Glesvingen 12. 

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Glesvingen 
12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås. Svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
detaljplan för Glesvingen 12, och Glesvingen 17 m.fl., 
Borås. Planens syfte är att möjliggöra omvandling av 
befintliga industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 
12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. 
De båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör 
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna 
i ”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget 
av Kommunfullmäktige 2001). Rivningsförbud föreslås 
därför för de befintliga byggnaderna, vilket stämts av 

med fastighetsägarna. Förändringsåtgärder skall också 
vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhets- och 
skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och 
gestaltning föreslås. 

Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr 
respektive söder inom de båda fastigheterna. Planen innebär 
också att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras 
för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan.     

I samband med att områden utvecklas och förtätas 
med bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av att 
satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum. 
Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer 
och cykelvägar planeras.

Kommentar
Noteras.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av 
Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 med flera, Borås 
Stad.

Kulturnämnden ser positivt på utvecklingen av de tidigare 
industribyggnaderna till blandad funktion med bostäder. 
De befintliga byggnadernas kulturhistoriska värden har 
tagits tillvara genom rivningsförbud samt skydds- och 
varsamhetsbestämmelser vilka bedöms som rimliga. 
Byggrätterna för nybyggnation bedöms kunna bli bra 
komplement till platsen.

Med förslaget till detaljplan möjliggörs omvandling av 
befintliga industrilokaler till bostads- och centrumändamål, 
samt nya byggrätter söder respektive norr om befintliga 
byggnader. Avsikten är att bland annat tillskapa ca 100 
studentbostäder i Glesvingen 17, samt ett mindre antal 
bostäder i Glesvingen 12. Abecita Konstmuseum kan enligt 
planbestämmelserna finnas kvar samtidigt som ytterligare 
offentlig verksamhet möjliggörs.

Befintliga byggnader är upptagna i Kulturmiljöprogrammet 
och utgör särskilt välbevarade representanter för en oerhört 
viktig del av Borås historia, nämligen konfektionsindustrins 
guldålder. Byggnaderna har därför belagts med 
rivningsförbud i detaljplaneförslaget. Varsamhets- och 
skyddsbestämmelser finns också, vilka innebär att befintliga 
gula tegelfasader ska bevaras, att utvändig tilläggsisolering 
inte är tillåten, samt att fönstersnickerier ska utformas likt de 
ursprungliga. Dessa planbestämmelser bedöms som rimliga 
utifrån byggnadernas kulturhistoriska värde.
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De nya byggrätterna söder respektive norr om befintlig 
bebyggelse bedöms kunna bli ett bra komplement på 
platsen. De tillåts få samma höjd som de befintliga husen. I 
bygglovsskedet är det viktigt med omsorg om gestaltningen, 
särskilt då platsen och närområdet idag bygger på industrins, 
handelns och bilarnas behov snarare än människors vilja att 
vistas på platsen. När ett industriområde omvandlas från sitt 
ursprungliga ändamål till bostäder och blandad funktion är 
det viktigt att det industriella arvet finns med som en tydlig 
utgångspunkt och karaktärsgivare, men även att området 
mjukas upp och blir mer människovänligt, exempelvis genom 
medveten arkitektonisk gestaltning i de byggnader som läggs 
till och genom att tillföra grönska, bättre belysning etc.

Kommentar
Synpunkterna noteras

S11 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på detaljplanen:

1. Det behöver förtydligas i plankartan att skyddsvallen är 
ett måste för att få etablera bostäder (känslig verksamhet), 
samt hänvisning till hur skyddsvallen behöver utformas. Det 
bör skrivas in ett villkor att skyddsvallen måste finnas innan 
slutbesked kan ges för bostäder eller annan verksamhet som 
klassas som ”känslig verksamhet” enligt den översiktliga 
riskanalysen.

2. Räddningstjänsten anser att det är lämpligt att förtydliga 
planbestämmelsen om luftintags placering och att det är 
rimligt att kräva att luftintag placeras på tak, med hänsyn 
till att byggnaden hamnar väldigt nära järnvägen. Luftintag 
ska placeras på tak, minst 8 meter ovan järnvägen. Krav på 
luftintag gäller endast för BC och inte för E.

3. En planbestämmelse om möjlighet att utrymma bort från 
järnvägen behöver införas.

4. I planbeskrivningen bör det förtydligas att skyddsvallen 
måste finnas och uppfylla de kraven på tvärsnittsarea som 
presenteras oavsett om brandskyddad fasad utförs eller ej.

Kommentarer på Trafikverkets yttrande

5. Hänsyn har tagits beträffande hur skyddsvallens 
utformning påverkar ett påkörande tåg. Det har framgått 
i tidiga möten och bl a resulterat i att rekommenderade 
avstånd är 5 och 7 meter från spårmitt och inte mer, så att 
anslagskraften minimeras.

6. Räddningstjänsten har inga invändningar gällande 
skyddsvallens placering eller utforming, beträffande åtkomst 
för räddningsinsats.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Planbestämmelsen SKYDD 
förtydligas så att det framgår att anläggning för skydd ska 
finnas.

Synpunkten angående planbestämmelse rörande luftintag och 
utrymning noteras och plankartan justeras och kompletteras. 

Planbesrivningen justeras gällande riskhanteringen och 
stycket under rubriken Risk revideras. Planbeskrivningen 
kompletteras även med en tydlig principsektion. 

Räddningsjänstens kommentarer till Trafikverket noteras. 

S12 Sociala omsorgsnämnden
Härmed meddelas att Sociala omsorgsnämnden avstår att 
lämna remissyttrande.

Kommentar
Noteras

S13 SGI
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i 
Västra Götaland erhållit rubricerat ärende med begäran 
om yttrande. SGIs yttrande begränsar sig till geotekniska 
säkerhetsfrågor som rör ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. SGI granskar 
inte frågeställningar rörande grundläggning exempelvis 
sättningsrisk eller markmiljö såsom markradon. Planen syftar 
till att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler till 
bostads- och centrumändamål.

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas 
till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § 
i PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 
avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för 
hela planområdet för de förhållanden som planen medger.

Bakom stödmurarna vid planområdets västra gräns finns 
en slänt med en nivåskillnad mellan släntfot och släntkrön 
på 4-8 m. För att förhindra erosion i slänten, och tillgodose 
långsiktigt tillfiredsställande stabilitet, föreslås i [2] att slänten 
förses med marknät/geoarmering och fyllning bestående av 
bergkross.

I [2] anges att stenmurar och betongmurar längs 
planområdets västra gräns behöver åtgärdas för att säkerheten 
mot ras ska vara långsiktigt tillfredställande.

I planområdets nordvästra del anges i planbeskrivningen att 
säkerställning av bergsläntens stabilitet behöver utföras.
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SGI noterar att de rekommenderade förstärkningsåtgärdema 
i [2] finns presenterade i planbeskrivningen. Vidare 
anges att åtgärderna kommer säkras genom avtal med 
respektive fastighetsägare innan startbesked för byggnation 
ges. I planbeskrivningen finns en generellt formulerad 
administrativ bestämmelse som anger att startbesked för 
bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän 
markens och byggnadernas lämplighet säkerställs genom att 
eventuella markföroreningar har avhjälpts eller en skydds- 
eller säkerhetsåtgärd har vidtagits. SGI noterar att det saknas 
anvisningar i plankartan om var förstärkningsåtgärdema 
ska utföras och lyfter därför frågan till länsstyrelsen om 
rekommenderade förstärkningsåtgärder behöver införas i 
planen med mer tydligt formulerade planbestämmelser och 
lägesanvisningar för att säkerställa att åtgärderna utförs.

Kommentar
Plankartan kompletteras med en administrativ 
planbestämmelse om att startbesked för bygglov inte får 
ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet 
avseende geoteknik har avhjälpts eller att skydds- eller 
säkerhetsåtgärder har vidtagits. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 
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  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
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Diarienummer: KS 2021-00150 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Louise Karlsson 
 

Datum 

2021-03-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00150 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för 

Kinnarumma-Fagerhult 2:6 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och ger Samhällsbyggnadsnämnden 

möjlighet att pröva möjligheten att ändra befintlig byggnadsplan      

Ärendet i sin helhet 

Sökanden vill ändra användningen i befintlig byggnadsplan från handel till 

bostadsändamål och ta bort prickmark för att kunna bygga två nya byggrätter. 

För att kunna genomföra detta behöver allmän platsmark ändras till 

kvartersmark och 150 kvm mark köpas till från Borås kommun.     

I anslutning till planområdet finns kommunal mark som eventuellt kan ingå i en 

framtida detaljplan, planens omfattning och utformning får studeras i ett 

framtida planarbete. Förslaget ligger kollektivtrafiknära, centralt i en tätbebyggd 

del av Viskafors, och stämmer bra överens med Översiktsplanen. 

I dagsläget slutar gång- och cykelvägen från centrala Viskafors vid 

fastighetsgränsen. Vägen kan eventuellt komma att utökas mot Kinnarumma i 

framtiden vilket kan betyda att viss mark kan behöva tas i anspråk för detta. På 

grund av tidigare verksamheter på platsen finns det risk för markföroreningar 

vilket behöver utredas i planarbetet.  

           

Beslutsunderlag 

1. 2021-00150_1 Ansökan om planbesked Bortredigerad, 2021-02-04 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

mailto:detaljplanering@boras.se














 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Godkännande av Handlingsplan för bostadsbyggande 

2021-2025 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för bostadsbyggande – en 

lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2021-2025. 

 

 

 

Datum 

2021-03-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-23 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00230 3.4.2.0 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2021-03-09 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00230 3.4.2.0 

  

 

Godkännande av Handlingsplan för bostadsbyggande 

2021-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för bostadsbyggande – en 

lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2021-2025.         

Ärendet i sin helhet 

I juni 2019 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre olika dokument utifrån hur ofta och av vem som 

de ska förnyas.   

Handlingsplanen för bostadsbyggande ska uppdateras årligen av 

Kommunstyrelsen och är en avrapportering av pågående bostadsprojekt. 

Prioriteringar av detaljplaner görs i samband med Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsplan för detaljplaner och denna handlingsplan redovisar sedan 

utfallet. Handlingsplanen innehåller även listor på projekt som är klara för 

byggnation (klara detaljplaner).   

Under de senaste åren har bostadsbyggandet legat på mellan 400-500 bostäder 

per år. Under 2020 har det skett en markant ökning av antalet bostäder som fått 

startbesked. Antalet för förra året är nästan 1000 bostäder där flerbostadshus 

står för den största ökningen. Det är glädjande att kommunens mål överträffas. 

Kända bostadsprojekt som finns i befintliga gällande detaljplaner bedöms 

kunna ge ytterligare ca 2700 bostäder. I bostadsprojekt som är i planeringsskede 

och är prioriterade i verksamhetsplanen för detaljplanering 2021 finns 

ytterligare ca 3200 bostäder.  

Bostadsprojekten är grupperade i fem olika tabeller med utgångspunkt i Borås 

Stads översiktsplan. Denna uppdelning är till stöd för 

Samhällsbyggnadsnämndens kommande prioritering av detaljplaner.                

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för bostadsbyggande – en lägesbeskrivning av pågående 

bostadsprojekt 2021-2025 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

mailto:detaljplanering@boras.se


Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Handlingsplan för bostadsbyggande
- en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2021-2025
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2021-2025 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) är målet att 
bygga 600 bostäder per år.

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2021 ge ett 
tillskott på ytterligare 850 byggrätter för bostäder 
under året.

Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande är en del av 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Redovisad i KS 2021-04-12
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Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2020
För att få en bild av bostadsbyggnationen under de 
sanaste sex åren redovisas nedan en sammanställning 
av antalet bostäder som har fått startbesked under 
respektive år.

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. Fritidshus 
och parhus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av bostadslä-
genheter där även påbyggnadsprojekt räknas in. 

Under 2020 har bostadsproduktionen ökat markant. 
Flerbostadshus står för den största ökningen.

Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller på sidan 8-17 i handlingsplanen 
redovisar bedömd bostadsbyggnation och inte den 
faktiska byggnationen som kommer att ske. Däremot är 
det svårt att förutse vilka av byggprojekten som kom-
mer att starta under 2021-2025. 

Bostäderna är grupperade i fem olika tabeller med ut-
gångspunkt i Borås Stads översiktsplan (2018). Denna 
indelning är till stöd vid kommande prioritering av 
detaljplaner. 

I översiktsplanen är Borås (centralorten) indelad i tre 
zoner: stadskärnan, centrumnära bebyggelse och övrig 
stad. (se bild 1) I en komletterade Utbyggnadsstrategi  
(bild 2) till översiktsplanen läggs ramar för hur bostads-
planeringen i staden ska genomföras. 

Tabell 1 (röd)
Det innebär i stora drag att stadskärnan inklusive 
utvecklingsområdena Knalleland och Gässlösa samt 
kopplingarna där emellan (se bild 2) ges extra fokus 
i planeringen. I dessa områden bör hälften av våra 
tillkommande bostäder hamna. Projekt inom dessa om-
råden presenteras i tabell 1 på sidan 8-9 och illustreras 
med en röd färg, för att tydligare påvisa kopplingarna 
till översiktsplanens kartor.

Tabell 5 (grön)
I den femte tabellen på sidan 16-17 redovisar de övriga 
orterna i kommunen samt landsbygden. Här är det vik-
tigt att ha med sig att enskilda förhandsbesked/bygglov 
som lämnas inte redovisas i denna tabell. Dock är ett 
shablontal redovisad för tillkommnde spridd bebyggel-
se som de senaste åren legat på ca 60 bostäder per år. 

Tabellernas uppbyggnad
I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om vilket 
område i kommunen, samt vilken fastighet och adress 
som objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart och 
eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är fördelade 
på flera år. Efter det följer en redovisning av hustyp och 
vilken upplåtelseform som är planerad. Bland flerbo-
stadshus är hyresrätter och bostadsrätter övervägande. 

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad

Bild 1 Områdesindelning för staden enligt översiktsplanen, 
Stadskärnan (röd), centrumnära (orange) och övrig stadsmiljö (gul) 
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Bild 2 Området som omfattas av utbyggnadsstrategin (2019).
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Tabell 2 (orange)
I den centrumnära zonen ingår de staddelar som ligger 
ca en kilometer från stora torget. Ett undantag görs i 
denna tabell av de delarna som ingår i Utbyggnadsstra-
tegin (bild 2). Denna tabell redovisas på sidan 10-11 
och illustreras med orange färg.

Tabell 3 (gul)
Öviga delar av staden ingår i den gula zonen (se bild 
1) . Tabellen på sidan 12-13 illustreras med gul färg i 
enlighet med översiktsplanen. 

Tabell 4 (blå)
Våra fyra serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared 
och Viskafors) grupperas tillsammans. I tankegångarna 
till översiktsplanen bedöms de växa med vardera ca 500 
bostäder (mosvarar 13% av den tillkommande bebyg-
gelsen). Denna tabell presenteras på sidan 14-15 och 
illustreras med blå färg.

Kategori    /     år 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flerbostadshus 197 296 319 275 151 718
Enbostadshus 97 110 95 112 114 126
Ombyggnad 55 74 104 90 145 134

Summa: 349 480 518 477 410 978
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Bland villor och småhus är det vanligast med ägande-
rätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. Det 
innebär att det är tänkta som exempelvis studentbostä-
der, LSS/SoL-boenden trygghetsbostäder eller vård- 
och omsorgsboende. 

Den övesta delen av tabellen innehåller en lista med 
planer som har fått laga kraft, vilket innebär att de är 
klara för att behandla bygglov på. Dessutom är listan 
kompletterad med kända projekt som kan påbörjas på 
äldre detaljplaner som inte blev genomförda i nära an-
slutning till detaljplaneläggningen. Här återfinns bland 
annat villatomter som ligger ute till försäljning via 
Borås Stads hemsida. Kommunen har således gjort de 
förberedande stegen fram till utbyggnad av projektet. 
Yterligare projekt kan finnas här, som kommunen inte 
har fått med i denna inventering.

I den mittersta delen av tabellen listas alla projekt där 
det pågår aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd 
utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksam-
hetsplan för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även antagna 
detaljplaner där överklagandeprocess pågår. Detaljpla-

neprocessen kan innebära att tidplaner och antal bostä-
der behöver justeras. Tabellen utgår ifrån att byggstar-
ten sker i nära tid efter att detaljplanen har antagits.

Nederst i tabellen listas övriga projekt för bostäder som 
antingen har sökts planbesked för men ännu inte fått 
beslut eller redan har fått detaljplanuppdrag men som 
inte prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Kort sammanfattning av tabellerna
I de planerade projekten går det att söka bygglov för ca 
2700 bostäder idag. I de projekten som är väldigt stora 
är det troligt att utbyggnaden pågår under ett antal år 
vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. Dessutom kan 
ytterligare projekt komma till utav de detaljplaner som 
antas och får laga kraft under första halvan av 2021.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 60 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2021 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De projekt 
som inte är byggstartade ingår i den så kallade plan-
beredskapen. Det är viktigt att planberedskapen hålls 
på en rimlig nivå för att inte projekt ska konkurrera ut 
varandra. 

I de detaljplaner som är prioriterade av Samhällsbygg-
nadsnämnden finns det sammanlagt ca 3200 bostäder 
som planeras antas under 2021-2023. Några av projek-
ten är ännu inte preciserade i antal då lokalisering och 
omfattning inte är klar. Ytterligare uppdrag kommer 
att läggas till i samband med att verksamhetsplanen för 
detaljplanering förnyas i december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt pågå-
ende detaljplaneuppdrag finns på borås.se under fliken 
Trafik och samhällsplanering. Informationen uppdate-
ras kontinuerligt under året. Sökning kan också göras 
via kartfunktionen. 

  

Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Tabell 1: Bostadsprojekt i Borås inom utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Uppdaterad 2021-03-03

Stadsdel Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2021 2022 2023 2024 2025 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås  - Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60
Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60
Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80
Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 50
Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25

Summa 425

Prioriterade detaljplaner 2021
Borås  - Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon planerat antagande

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan AB Bostäder 90 90 90 90 90 våren 2021
Bergslena Flugan 6 Bergslenagatan Aberdeen 75 75 75 75 hösten 2022
Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 100 100 200 200 hösten 2022 delvis markanv.
Centrum Astern Sven Eriksonsgatan Borås Stad/Mqvist/Pulsen 100 100 100 50 50 våren 2023 Planprogram finns
Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 225 våren 2021
Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 300 100 100 100 300 75 225 våren 2022
Göta Blåklinten (Pulsen) Nils Jacobsonsgatan Pulsen Fastigheter 125 50 75 125 125 våren 2023
Lundby Grävlingen 5 Skaraborgsvägen Castellum 100 100 100 100 100 hösten 2022

Summa: 960

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås  - Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon Kommentar
Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera
Centrum Ulysses Druveforsvägen Borås Stad Planprogram finns
Centrum Agamemnon 9 Yxhammarsgatan Talay Property
Centrum Apollo 5 Yxhammarsgatan Castellum
Centrum Midas Torggatan Castellum
Villastaden Svanen 6 Sturegatan Cernera
Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera
Druvefors Resedan 1 Stora Tvärgränd Cernera
Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem
Druvefors Solrosen 5 Druveforsvägen NQ AB
Göta Syrenen  Varbergsvägen Järngrinden
Lundby Grävlingen 1 och 4 Skaraborgsvägen Privat
Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 2: Bostadsprojekt i Borås inom orange zon i ÖP (med undantag av  utbyggnadsstrategins område) 
Uppdaterad 2021-03-03

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2021 2022 2023 2024 2025 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås - ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område)
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata AB Bostäder/Borås Stad 65 50 15 65 65 50
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 Markanvisningstävling
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 213 100 113 213 213 30 försäljning pågår
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 framtida tävling
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50

Summa 380

Prioriterade detaljplaner 2021
Borås - ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) planerat antagande

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Adapta och Magnolia 530 130 150 150 100 530 250 280 överklagad juni 2020
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 250 100 150 250 250 hösten 2023
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs/Borås Stad 140 140 140 140 80 antagen feb 2021
Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen 40 40 40 40 våren 2023 Markanvisning
Parkstaden Ramnås 5 och 6 Ramnåsgatan Borås Stad 100 100 100 100 100 våren 2022 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 våren 2024
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 15 15 15 15 våren 2021
Östermalm Solhem 1 och 4 Syster Toras väg HSB Göta/AB Bostäder 100 50 50 100 100 hösten 2021

Summa: 1375

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås - ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) Kommentar

Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden
Bergsbo Bergsäter 1:1 Söderåsg./Söderhöjdsg. Erik Larsson Bygg AB Markanvisning 
Bergsbo Bergsäter 1:1 Bergsäterskullen Borås Stad
Kristineberg Halleberg Lars Kaggsgatan Willhem
Norrmalm Norrmalm 1:1 Döbelnsgatan/Sagavallen Borås Stad
Regementet Osdal 3:3 Kristiansfält AB Bostäder Planbesked ej beslutad pga järnvägskorridorer
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB
Villastaden Liljedal 11 Brämhultsvägen 28
Östermalm Grönfinken 1 Östermalmgatan 28 Planbesked ej beslutad

 

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 3: Bostadsprojekt i Borås inom gul zon i översiktsplanen
Uppdaterad 2021-03-03

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2021 2022 2023 2024 2025 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås - ÖP Gul zon
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9 Ändring av dp
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 1 1 4 4 villatomter
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan Riksbyggen 120 40 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan PEAB 50 50 50 50 Markanvisning
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Ryda Ryda 9:22 mfl Ryaborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Sprödlingen 2-3 Långestenslyckan Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Torpa-Sjöbo2:1 Öresjögatan Borås Stad 3 3 3 3 Villatomter
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6 LSS/SoL
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 LSS/SoL
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Obos 14 14 14 14
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 4 4 4 4

Summa 595

Prioriterade detaljplaner 2021
Borås - ÖP Gul zon planerat antagande

Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 50 50 50 50 hösten 2021 Markanvisning
Brämhult Brämhult 1:11 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 70 60 10 60 10 överklagad jan 2020 Markanvisning
Byttorp Byttorpsvall 23 Roseniigatan HusArvid 3 3 3 3 hösten 2021
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 överklagad jan 2021 Markanvisning
Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Cernera/ 17 17 17 17 våren 2021
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan HusArvid 35 20 15 35 35 våren 2021
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:362 Prästliden Svenska Kyrkan 30 30 30 30 30 hösten 2022 Trygghetsbostäder
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50 50 150 150 våren 2021
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Torpa-Sjöbo utveckl. AB 150 50 100 150 150 hösten 2021 Markanvisning
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 35 35 35 35 hösten 2021
Tullen Enhörningen 7 Karlsbergsgatan HusArvid 25 25 25 25 hösten 2022

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2021
Summa: 621

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås - ÖP Gul zon Kommentar

Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat
Hässleholmen Foten 1 Viktoria Park
Hässleholmen Reven 1 och 6 Viktoria Park
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat
Norrmalm Väpnaren 6 m.fl Liljebergsgatan SBB

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



14 15

Tabell 4: Bostadsprojekt i serviceorter
2021-03-03

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info
2021 2022 2023 2024 2025 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Serviceorter
Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad 25 25 25 25
Dalsjöfors Kråkhult 2:10 Måbärsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24 Trygghetsbostäder
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 15 15 10 40 40
Fristad Arta 7:2 Gamla Vängavägen Borås Stad 5 5 5 5 villatomter
Fristad Asklanda 4:61 mfl Hagtornsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Fristad Längjum 1:65 Brantvägen Borås Stad 8 8 8 8 villatomter
Fristad Hedagården 1:77 Krusbärsvägen HusArvid/Järngrinden 18 18 18 18 försäljning pågår
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Prästskogen Borås Stad 121 121 121 121 Markanvisning
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 6 3 3 6 6
Sandared Sandhults-Rydet 1:30 Sjöstigen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25

Summa 331

Prioriterade detaljplaner 2021
Serviceorter planerat antagande

Dalsjöfors Gårda 6:1/Tumarp 1:73 mf Boråsvägen Borås Stad/Privat 56 6 50 56 31 25 6 hösten 2022 LSS
okänd Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2022 LSS
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 15 20 15 50 50 hösten 2022 villatomter

Summa: 112

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Serviceorter Kommentar

Dalsjöfors Skänstad 1:82 och 1:101 Bryngelsgatan 1 Privat
Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg Planbesked ej beslutad
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 15 Avbruten i väntan på trafiklösning
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 Avbruten i väntan på trafiklösning
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



16 17

Tabell 5: Bostadsprojekt i övriga orter och landsbygd
Uppdaterad 2021-03-03

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info
2021 2022 2023 2024 2025 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Övriga orter 
Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 villatomter
Aplared Huluvägen Borås Stad 15 8 7 15 15
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Borgstena Slättvägen Borås Stad 12 4 4 4 12 12
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Dannike Dannike 1:92 Borås Stad 25 25 25 villatomter
Dannike Dannike 1:9 Länghemsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Gingri Fristad Prästgård 1:19 Lyckevägen Privat 12 3 2 3 2 2 12 12
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 25 10 10 5 25 15 10
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 2 1 1    2 2 villatomter
Lundaskog Viared 7:3 Privat 7 7 7 7 villatomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 2 1 1 4  4 villatomter
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1 2 2 villatomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 20 10 10 20 20
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 4 2 2 1 1 4 4 villatomter
Sandhult Sandhult 1:99 mfl Blomvägen Borås Stad 3 3 3 3 villatomter
Sandhult Kyrkebo 1:12 Vallmovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:94 Alingsåsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:103 Melltorpsvägen Borås Stad 2 2 1 2 2 villatomter
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 20 20
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 3 2 3 8 8
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Svaneholm Bogryd 1:152 Elias väg Borås Stad 2 2 2 villatomter alt. LSS
Svaneholm Bogryd 4:1 Svanvägen Borås Stad 8 2 2 2 2 8 8 villatomter
Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöbo ängar HusArvid 430 100 110 110 110 430 380 50
Äspered Lilla Maria väg Borås stad 10 10 10 10
Äspered Lars Johans v. Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Spridd bebyggelse genom förhandsbesked/bygglov ca 60 per år Privat 300 60 60 60 60 60 300

Summa 984
Prioriterade detaljplaner 2021
Övriga orter och landsbygd planerat antagande

Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 30 10 10 10 30 30 våren 2022 villatomter
Ekås Sundshult 1:44 Elfsborgsstugan Privat/Borås Stad 15 15 15 15 hösten 2023
Frufällan Sölebo 1:44 Sjöstigen Privat 1 1 1 1 våren 2021
Sandhult Råddehult 1:1 Arnolds väg HusArvid 7 7 7 7 hösten 2022
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Obos 50 20 15 15 25 25 50 hösten 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 20 10 10 20 20 hösten 2021
Svaneholm Bogryd 4:7 Bogrydsvägen 36 Privat 10 10 10 10 våren 2022

Summa: 133
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Övriga orter och landsbygd Kommentar

Frufällan Längjum 4:17
Frufällan Längjum 9:1 Fasanvägen Cernera Planbesked ej beslutad
Frufällan Fristads-Rölle 1:21 Planbesked ej beslutad
Kråkered Kråkered 2:11 Golfbanan Planbesked ej beslutad
Laggarebo Laggarebo
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen
Sjömarken Räveskalla 1:499
Sjömarken Melltorp Planbesked ej beslutad
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan
Sjömarken Viared 7:67 Norra Gränsvägen Borås Stad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen begär att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att ändra 

detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89 för att möjliggöra 

utbyggnad av en ny bussvändslinga. 
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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00251 3.1.1.2 

  

 

Detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen begär att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att ändra 

detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89 för att möjliggöra 

utbyggnad av en ny bussvändslinga.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med planändringen är att möjliggöra utbyggnad av en ny bussvändslinga 

inom gällande detaljplan P1107. 

Trafikverket och kommunen har under en längre tid diskuterat en 

vändmöjlighet för längre bussar i Alingsåsvägen, Sandared. Området är idag 

utlagt som kvartersmark, vilket omöjliggör för Trafikverket att få vägrätt och 

därmed att bygga vändslinga. Vägrätt kan endast uppstå genom vägplan eller 

genom avtal på icke planlagd mark, alternativt mark som är allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap. 

Ändringen innebär att området för vändslingan blir allmän platsmark och att 

Trafikverket efter utbyggnaden blir huvudman och för all framtid ansvarig för 

drift- och underhåll av vändslingan. 

Trafikverket står för kostnad för utbyggnad och framtida underhåll  

Detaljplaneändringen bör kunna genomföras utanför den gällande 

verksamhetsplanen, eftersom åtgärden är liten och behovet är angeläget.  

               

Beslutsunderlag 

1. Underlag yttrande Sandared Sandevi, 2021-03-02   

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 



Underlag yttrande Sandared Sandevi
ny bussvändslinga inom gällande detaljplan P1107



Linjen är avkortad  med 500 
m för att kunna vända med 
de nya längre bussarna. 
Idag finns konflikter när 
bussen vänder vid skolan. 



Planändringen avser gråmarkerat område, kvartersmark 
Bussvändplats i detaljplan P 1107, 2008-03-31





Syftet med planändringen är att möjliggöra utbyggnad av en ny 
bussvändslinga inom gällande detaljplan P1107.

Trafikverket och kommunen har under en längre tid diskuterat en 
vändmöjlighet för längre bussar i Alingsåsvägen, Sandared. Området är idag 
utlagt som kvartersmark, vilket omöjliggör för Trafikverket att få vägrätt och 
därmed att bygga vändslinga. Vägrätt kan endast uppstå genom vägplan eller 
genom avtal på icke planlagd mark, alternativt mark som är allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap.

Ändringen innebär att området för vändslingan blir allmän platsmark och att 
Trafikverket efter utbyggnaden blir huvudman och för all framtid ansvarig för 
drift- och underhåll av vändslingan.

Trafikverket står för kostnad för utbyggnad och framtida underhåll 

Detaljplaneändringen bör kunna genomföras utanför den gällande 
verksamhetsplanen , eftersom åtgärden är liten och behovet är angeläget 
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Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Ansökningar om Medel för lokal utveckling som helt beviljas är nr 3, 5, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 och 21. Ansökningar som delvis beviljas är nr 7, 9 och 
10. Ansökningar som avslås är nr 1, 2, 4, 6, 16 och 18. 
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  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00124 2.4.3.25 

  

 

Ansökan om medel för lokal utveckling 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökningar om Medel för lokal utveckling som helt beviljas är nr 3, 5, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 och 21. Ansökningar som delvis beviljas är nr 7, 9 och 
10. Ansökningar som avslås är nr 1, 2, 4, 6, 16 och 18.        

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegation för Medel till lokal utveckling har 24 mars 2021 
kommit fram till följande förslag om att Kommunstyrelsen ska ge bifall 
respektive avslag på de ansökningar som inkommit 2021 innan 28 februari: 
Ansökningar som helt beviljas är nr 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 och 21. 
Ansökningar som delvis beviljas är nr 7, 9 och 10. Ansökningar som avslås är 
nr 1, 2, 4, 6, 16 och 18.             

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsens delegation för Medel till lokal utveckling har vid teams-
sammanträde 24 mars 2021 kommit fram till följande förslag om att 
Kommunstyrelsen ska ge bifall respektive avslag på de ansökningar som 
inkommit 2021 innan 28 februari (ansökningar på över 100 tusen kronor ska 
alltid gå genom Kommunstyrelsen, men på grund av digitala möten under 
corona-pandemin så lyfts samtliga till beslut i Kommunstyrelsen av praktiska 
skäl):  

Ansökningar som helt beviljas är nr 3 Holmens Hus 25 000 kr för möbler 
(Kerstin Hermansson JÄV), nr 5 Gånghester SK 14 700 kr för träningsredskap, 
nr 8 Föreningen Hemgården i Borås 60 000 kr för möbler, nr 11 Halla 
fritidshusförening 36 000 kr för ljudanläggning, nr 12 Framtid Fristad 25 500 kr 
för filmning, nr 13 Vänga hembygdsförening 95 000 kr för bygg och inredning i 
samlingslokal (Niklas Arvidsson JÄV), nr 14 Näs samfällighetsförening 25 000 
kr för skyltar, nr 15 Bredareds IF 12 000 kr för bänkar och vindskydd, nr 17 
Equmeniakyrkan Fristad 35 000 kr för mixerbord, nr 19 Framtid Bredared 93 
750 kr för markarbetet för ny butik, nr 20 Sparsörs odlarförening 65 000 kr för 
flis och möbler, samt nr 21 Equmenia Fristad 36 000 kr för badflotte. 

 

Ansökningar som enbart delvis beviljas är nr 7 Nabbens samfällighetsförening 
10 000 kr till bänkar för fler, nr 9 privatpersoner 70 000 kr för utställning 
People of Norrby (kommer bilda förening innan utbetalning), nr 10 De sju 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

häradernas kulturhistoriska förening 50 000 kr för ökat utbud i Ramnaparken 
under Borås 400 år,  

 

Ansökningar som avslås är nr 1 Borås GIF (de uppmanas söka hos Fritids och 
Folkhälsonämnden), nr 2 Ekås vägförening (kan ej genomföras av vägförening 
på kommunal anläggning), nr 4 Viskaforsbygdens teknik-, elektronik- och 
spelförening (bör redovisa tidigare bidrag som gått till samma aktiva och samma 
verksamhet genom föräldraföreningen), nr 6 Borås hembygdskrets (ansökan 
gäller inte lokal utveckling), nr 16 IK Ymer (uppmanas söka hos Fritids och 
folkhälsonämnden), samt nr 18 Brf Majoren 1914 (uppmanas återkomma efter 
mer bearbetad och specifik ansökan).   

Beslutsunderlag 
1. samtliga inkomna ansökningar 2021 med kompletteringar 
   

Beslutet expedieras till 
1. Samtliga ansökare 
 
 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering 

 



 
 

Fristad 2021-02-27 
Ansökan om medel ur Lokal utveckling 
 

Organisation/Förening/Grupp:  * (obligatorisk) 
Equmeniakyrkan Fristad 

E-post:  * (obligatorisk) 
per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se 

Kontaktperson: 
Per Ringbo 
Stora vägen 44 
513 33 Fristad 

Telefon  
033-26 93 29 

Mobiltelefon  
0702-49 11 40 

E-post  
per.ringbo@equmenaikyrkanfristad.se 

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:  * (obligatorisk) 
Equmeniakyrkan Fristad 

Bakgrund 
2020 fick vi glädjande besked om att vi beviljats bidrag ur Medel för lokal utveckling för att göra det 
möjligt att spela in och livestreama samlingar från vår lokal. Utrustning för detta har köpts in. Nu har 
vi fungerande ljus och bild. Tack för ert bidrag. 
Nu tittar vi på möjligheten att dels få tekniken att ”smälta in” bättre i rummet genom att ersätta bord 
och pallkragar med enhetligare bänkar gjorda för ändamålet. 
Dels har vi upptäckt att när vi sänder samlingar digitalt behöver allt ljud mickas upp och då räcker 
inte vårt nuvarande mixerbord till. Därför har vi nu fått låna in ett större som klarar av fler kanaler. 
Därför hoppas vi på bidrag för att kunna uppdatera i ett större mixerbord. 
 

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:  * (obligatorisk) 
Ert bidrag kommer hjälpa till att utrusta vår samlingslokal till en ny nivå. Vi vill fortsätta att vara en 
del av samhället och kunna erbjuda våra lokaler till olika sammanhang. 
Grundskolorna, Musikskolan i Fristad, Framtid Fristad och SPF är återkommande grupper som nyttjar 
våra lokaler och som skulle dra nytta v detta bidrag. 
vår församling mycket då fler på ett lättare sätt kommer att kunna bli delaktiga i praktiska arbetet 
och vi även fortsättningsvis kan nå ut till samhället.  
 

Ansöker om (summa i kr):  * (obligatorisk)utveckling 
Ljudmixer   c:a 25.000 kr 
Bildbänk   c:a 5.000 kr 
Ljudbänk   c:a 5.000 kr 
Totalt  35.000 kr 
 



Från: Monica Lindqvist
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: Komplettering Borås GIF VB: Behov av komplettering ansökan om Medel för lokal utveckling
Datum: den 22 februari 2021 16:23:20

 
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer
information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller
ett år framåt.
 
 

Från:  
Skickat: den 22 februari 2021 16:18
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Sv: Beho av komplettering ansökan om Medl för lokal utveckling
 
Hej Monica, 
 
ber om ursäkt för sen återkoppling. Ditt mail hade hamnar i min skräppost.
Bifogar två filer, en som visar en enkel markering på karta var vi tänker oss placering av de
nya stationerna.
Blå markering visar var dagens stationer står och röd var vi tänkt bygga de nya.
Den andra filen visar hur stationerna står placerade idag.
 
Underhållet tänker vi sköta i Borås GIF´s regi och inkludera i den skötsel vi har på andra
delar av anläggningen.
 
 
Mvh

Borås GIF
 



Från: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Skickat: den 29 januari 2021 12:57

 
Ämne: Beho av komplettering ansökan om Medl för lokal utveckling
 
Hej. Borås Gif har ansökt om Medel för lokal utveckling för utegym.
 
Det behövs en komplettering i ganska detaljerad karta över hur ni tänkt detta. Det går
bra med en handritad, men med riktig karta som underlag.
 
Samt en beskrivning om hur underhåll för det sen ska ske.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer
information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller
ett år framåt.
 
 







F r å n: b or a s. st a d @ b or a s. s e

Till: B or å s St a d

Ä r e n d e: A n s ö k a n o m m e d el f ör l o k al ut v e c kli n g

D a t u m: d e n 2 8 j a n u ari 2 0 2 1 1 8: 5 5: 1 2

Bil a g o r: Ut v e c kli n g Ut e g y m 2 0 2 1 B or å s GI F. o d s

Or g a nis ati o n/ F ör e ni n g/ Gr u p p:
B or ås GI F

E v e nt u ell k o nt a kt p ers o n:

D e n n a pl ats vill vi ut v e c kl a o c h p å d ett a s ätt:
Vi vill f orts ätt a ut v e c kl a v årt ut e g y m vi d gr us pl a n e n p å Sj ö b o v all e n / Sj ö b o Ar e n a i ett l e d i v år Sj ö b o Ar e n a
visi o n. D ärf ör a ns ö k er vi o m ett bi dr a g f ör att k u n n a k ö p a i n n y a r e ds k a p till d ett a.
N u v ar a n d e g y m h ar v arit i g å n g ett s n art h al v år o c h o c h r e d a n v arit v äl b es ö kt a v b å d e u n g a o c h äl dr e.

Fr a mf ör allt äl dr e h ar fr a mf ört f örsl a g p å fl er st ati o n er o c h d ett a vill vi s å kl art f örs ö k a hj äl p a till m e d.

I d é n k o m m er att bi dr a till l o k al ut v e c kli n g p å d ett a s ätt:
I v år Sj ö b o Ar e n a visi o n vill vi ut v e c kl a h el a o mr å d et till e n n at urli g m öt es pl ats f ör u n g a s o m g a ml a.
M e d ett k o m pl ett ut e g y m k a n vi ut n yttj a i d a g o a n v ä n d m ar k till n å g ot br a o c h ä v e n g e m öjli g h et till fris k v år d
kri n g d e n h ärli g a milj ö n vi d vis k a n.

Bif o g a e v e nt u ellt d o k u m e nt:
Ut v e c kli n g Ut e g y m 2 0 2 1 B or ås GI F. o ds

A ns ö k er o m (s u m m a i kr):
1 0 0 0 0 0 kr

mailto:sthomasnilsson@hotmail.com
mailto:boras.stad@boras.se

		

				Beställningslista Utegym

		

		OBS! PRELIMINÄR KOSTNADSKALKYL, Priser för 2021 behöver bekräftas av leverantör

				 

		2020

		

		Kund: Borås GIF

				Thomas Nilsson  0727-121800

				

		

		Stationer:

		Hål

		Antal

		Kostnad

		Pris

		Stockar

		

		Axelpress

				32085

		0

				

		Stocklyft

				1

		29220

		29220

				

		Chins räcke 

				11694

		0

				

		Lastdrag

				31527

		0

				

		Bröstpress

				34877

		0

				

		Knäböj

				1

		32452

		32452

				

		Dips

				11137

		0

				

		Situps Rak situps

				1

		16331

		16331

				

		Armgång

				11543

		0

				

		Balans

				3747

		0

				

		Häckar

				6696

		0

				

		Stubbar

				7966

		0

				

		Stolpe

				5553

		0

				

		Rygglyft

				7391

		0

				

		Benlyft

				1

		9949

		9949

				

		Combo

				13913

		0

				

		Singelstockar

						0

				

		HKA Marklyft

						0

				

		Stretch yta / m2

						0

				

		Extra vikt bröstpress 

								0

				

		Anslagstavla

								0

		

		Summa hål 

		0

				Summa

		87952

		

		10%

				0,1

				0

		

		5%

				0,05

				0

		

				Summa redskap  kr

				87952

		

		

		

		Kostnad för montering transport och markarbeten

				

		

						Styck

		Kostnad

		Pris

		

		Montering

						3275

		0

				 

		

		Betong

						330

		0

		

		Transport

				1

		7200

		7200

		

		Grävmaskin mm.

						700

		0

		

		Timtid

						435

		0

		

		Papprör för gjutningsarb.

						235

		0

		

		

				 Tillkommande kostnader

				7200

		

		

		Kostnad totalt exklusive moms

				95152

		

		

		



		



		





B e st äll ni n g sli st a Ut e g y m
O B S! P R E LI MI N Ä R K O S T N A D S K A L K Y L, Pri s er f ör 2 0 2 1 b e h ö v er b e kr äft a s a v l e v er a nt ör               2 0 2 0

K u n d: B or ås GI F

St ati o n er: H ål A nt al K o st n a d Pri s St o c k ar

A x el pr e ss 3 2 0 8 5 0

St o c kl yft 1 2 9 2 2 0 2 9 2 2 0

C hi n s r ä c k e 1 1 6 9 4 0

L a st dr a g 3 1 5 2 7 0

Br ö st pr e ss 3 4 8 7 7 0

K n ä b öj 1 3 2 4 5 2 3 2 4 5 2

Di p s 1 1 1 3 7 0

Sit u p s R a k sit u p s 1 1 6 3 3 1 1 6 3 3 1

Ar m g å n g 1 1 5 4 3 0

B al a n s 3 7 4 7 0

H ä c k ar 6 6 9 6 0

St u b b ar 7 9 6 6 0

St ol p e 5 5 5 3 0

R y g gl yft 7 3 9 1 0

B e nl yft 1 9 9 4 9 9 9 4 9

C o m b o 1 3 9 1 3 0

Si n g el st o c k ar 0

H K A M ar kl yft 0

Str et c h yt a / m 2 0

E xtr a vi kt br ö st pr e ss 0

A n sl a gst a vl a 0

S u m m a h ål 0 S u m m a 8 7 9 5 2

1 0 % 0, 1 0

5 % 0, 0 5 0

S u m m a r e d s k a p  kr 8 7 9 5 2

K o st n a d f ör m o nt eri n g tr a n s p ort o c h m ar k ar b et e n

St y c k K o st n a d Pri s

M o nt eri n g 3 2 7 5 0  

B et o n g 3 3 0 0

Tr a n s p ort 1 7 2 0 0 7 2 0 0

Gr ä v m a s ki n m m. 7 0 0 0

Ti mti d 4 3 5 0

P a p pr ör f ör gj ut ni n gs ar b. 2 3 5 0

 Till k o m m a n d e k o st n a d er 7 2 0 0

K o st n a d t ot alt e x kl u si v e m o m s 9 5 1 5 2



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 3 februari 2021 17:15:52

Organisation/Förening/Grupp:
Ekås vägföreningen

E-post:

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Ekås lekplats på ripvägen skulle behöva ett vindskydd

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Ett flertal nya barnfamiljer har flyttat in till Ekås och vi har en fin lekplats men skulle behöva ett vindskydd så
vi kan vara ute och umgås i alla väder.

Ansöker om (summa i kr):
50000



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 16 februari 2021 10:46:39

Organisation/Förening/Grupp:
Föreningen Holmens Hus

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Nuvarande Föreningen Holmens Hus var tidigare ett församlingshem. När huset byggdes 1960 användes det
mest för kyrkliga möten, söndagsskola och dylikt.
Numera arbetar vi för att få huset som en naturlig träffpunkt för för alla i bygden. Det används till grannträffar,
föreningsmöten, stickcafé, kalas av olika slag, loppisar, och Luciafirande.
Vi behöver utöka antalet bord som finns så att alla kan sitta och äta. En del av befintliga bord är utlånade av
medlemmar och är därför av olika storlek.
Vi ansöker om pengar till 12 bord och därtill en vagn. Vagnen skulle underlätta ommöblering avsevärt.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Lokalen kommer att bli mer tillgänglig för olika typer av aktiviteter. Större möjlighet att på ett enkelt sätt
möblera om gynnar kreativitet och kan locka fler att utnyttja vårt hus. Detta sprids bland föreningar och boende
och ökar gemenskapen. Holmens Hus är den enda träffpunkt i denna del av kommunen.

Ansöker om (summa i kr):
25 000 kr

mailto:holmen.marianne@seglora.se
mailto:boras.stad@boras.se


Från: Monica Lindqvist
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: VB: kan du hjälpa kring redovisning?
Datum: den 11 mars 2021 09:36:08
Bilagor: makerskvällar planering 2021-03-08.pdf

 
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller ett år framåt.
 
 

Från:  
Skickat: den 11 mars 2021 08:55
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Sv: kan du hjälpa kring redovisning?
 
Det är ju olika saker/projekt. Den förra finansieringen handlar ju om genomförandet av makerskvällar. Det är fört
nu vi kommer starta det arbetet ordenligt och nu kommer kostnader uppstå.  (se ex. förslaget till makerskvällar)
 
Det här delen [borsspels-utlåning + symaskin]  hade vi inte med när vi sökte medel förra gången. Hade vi haft det
så hade vi sökt 61tkr från första början.
 
Verksamheten utvecklas ju hela tiden, vi lär oss, upptäcker nya behov osv. – ex. skall vi nu söka medel för att göra
studiebesök & resor med ungdomar/barn från Arvsfonden.

Så det är ”olika” projekt, verksamheter
 
 
 

Från: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se> 
Skickat: den 11 mars 2021 08:14
Till: 
Ämne: SV: kan du hjälpa kring redovisning?
 
Men då finns ju 16 900 kr kvar, varför använder ni inte dom till det som ni nu sökt medel för?
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås



033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller ett år framåt.
 
 

Från:  
Skickat: den 11 mars 2021 08:08
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Sv: kan du hjälpa kring redovisning?
 
Såhär:

Verksamheten är den samma – men den utvecklas ständigt: vi kommer fortsätta söka medel för olika
delaktiviteter, evenemang, framtida inköp, studieresor osv.
vBytes blev en formell ”avknoppning” (Okt 2020) från Föräldraföreningen – just för att kunna få bättre
fokus, en egen styrelse och riktad verksamhet.
Föräldraföreningen sökte medel formellt på grund av att när vi sökte medel så fanns inte vBytes registrerad
som förening.

 
Så, projektet föräldraföreningen sökte, kommer  formell sätt slutföras av föräldraföreningen som skriver
rapporter, återkopplar osv
 

Från: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se> 
Skickat: den 11 mars 2021 08:02
Till: 
Ämne: SV: kan du hjälpa kring redovisning?
 
Delrapport är självklart ok om ni inte är klara.
 
Men det är lite svårt att förstå om det är en övergång från föräldraföreningens aktivitet till den nya föreningen,
eller om det är två separata projekt? Kommer den första aktiviteten att slutföras av föräldraföreningen?
Bifogar mall för redovisningar.
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller ett år framåt.
 
 

Från:  
Skickat: den 10 mars 2021 18:15



Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Sv: kan du hjälpa kring redovisning?
 
Japp, det finns en inköpslista. Det är budget som skall täcka in inköp att bordspel (de ligger på mellan 4-600
kr/styck), en rejäl symaskin och tillbehör till symaskinen.
 
Exempel på spel som ligger på den priskategorin: https://www.sfbok.se/produkt/catan-core-game-trade-build-
settle-143795
 
Angående rapport – funkar det mer delrapport? Vi har ju precis börjat komma igång pga pandemi och annat
 

Från: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se> 
Skickat: den 10 mars 2021 17:04
Till: 
Ämne: VB: kan du hjälpa kring redovisning?
 
PS. Glömde fråga om den nya ansökningen. Varför just summan 26 500? Finns det en inköpslista?
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller ett år framåt.
 
 

Från: Monica Lindqvist 
Skickat: den 10 mars 2021 17:02
Till: 
Ämne: kan du hjälpa kring redovisning?
 
Hej 
Är du fortfarande med i föräldraföreningen? Vet du i så fall hur det går med tidigare projekt som fick
bifall?
Vi har inte fått redovisning. Det var du som stod för den ansökan.
 
Är det delvis samma människor som nu söker i nya föreningen, så vore det snyggt om det gamla
redovisas först. Det skulle gynna beslut kring nya föreningens ansökan, som ju har samma målgrupp.
Är du inte med där längre så kanske du kan stöta på dom som är det?
 
boende i
Viskafors/föräldraföreningen materiel till teknikprojekt för ungdomar i Viskaforsbygden 35 000

 
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 



Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller ett år framåt.
 
 



MAKERSKVÄLLAR

Aktivitet: Makerskvällar

Målgrupp: 9-13 år

Antal deltagare: 8 personer plus tre handledare

Tid och plats: 17.30 på Makerspace

Kostnad: Gratis

Vad skall vi göra: Vi träffas elva gånger och bygger och programmerar en enkel robot

Kvällarna skall leda till: Grundläggande kunskap om teknik och programmering

Fika: Vid varje tillfälle bjuds fika i form av mackor

Aktiviteter: Se lista på tillfällen och förklaringar på följande sidor

Tider:Tiderna för aktiviteter är preliminära och ändringar  kan ske. 

No stress: Hinner man inte klart med sina uppgifter under Makerskvällar så  kan man

fortsätta bygga på sina projekt mellan tillfällena. 

Kontakt: Ställ gärna frågor via facebook, discord-kanal eller skicka 

ett mail till styrelsen@vbytes.se

Vi lär känna varandra

och Makerspace

Tid: 2.5 h

Datum: X Mars

1

Uppstart!

mailto:styrelsen@vbytes.se


M
O

D
U

L
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Vi bygger varsin tramsbot (en 

”tramsig robot”) med en enkel 

motorfunktion.

Tid: 3 h

Datum: X Mars

M
O

D
U

L
 2

M
O

D
U

L
 3

M
O

D
U

L
 4

M
O

D
U

L
 5

Vi utforskare grunderna i elektronik. 

Därefter ”moddar” vi de Tramsbot som

vi har byggt. 

Tid: 3 h

Datum: X Mars

2 3

4
Vi lär oss grunderna i hur man 

programmerar i blockspråk.

Tid: 2.5 h

Datum: X April

Vi fortsätter utforska blockspråk med 

hjälp av mikrokontrollern Microbit

Tid: 2.5 h

Datum: X April

Vi utforskar möjligheterna med 

mikrokontrollers

Tid: 2 h

Datum: X April

”Moddar” din Tramsbot med 

mikrokontrollern Microbit

Tid: 2 h

Datum: X Maj

Tema motorer och sensorer Del I

Tid: 2 h

Datum: X Maj

Tema motorer och sensorer Del II

Tid: 2.5 h

Datum: X Maj

Vi ”moddar” våra tramsbots

Tid: 3 h

Datum: X Juni

Vi tävlar med våra tramsbots

Tid: 2.5 h

Datum: X Juni

5

6 7

8 9

10 11



FÖRKLARING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vi träffas och lär känna varandra. Går genom Hur Makerspace 

fungerar och vad vi kommer  att göra.

Vi bygger varsin tramsbot (en ”tramsig robot”) med en enkel 

motorfunktion

Vi lär oss grundläggande ellära och går genom komponenter som 

motstånd, diod, transistor och kondensator. Vi använder några 

elektroniska komponenter för att bygga vidare på tramsbot:en. 

Exempelvis, lägger till på/avstängningsknapp eller ”lysande ögon”. 

Vi går genom vad blockspråk är och grundläggande funktionerna 

som loopar, beräkningar, villkor, händelser och så vidare. Vi 

använder språket ”Scratch”.

Vi fortsätter med blockspråk och använder blockspråk för att 

programmera en Microbit.

Vi fortsätter med mikrokontrollers och bygger några enkla projekt som 

kräver programmering och enkel elektronik.

Vi prövar att använda en microkontroller för att styra trambot:en. 

Eller få tramsbot:en att interagera med omvärlden via ljud eller ljus.

Vi går genom och utforskar olika typer av motorer som stegmotorer, 

servomotorer och likströmsmotorer. Vi går genom vad en sensor är och 

hur man kan använda det för att få tekniken att kommunicera med 

omvärlden. Vi labbar

Vi fortsätter med föregående tema och fortsätter att testa hur sensorer 

och motorer kan styras. Vi labbar

Vi använder det vi har lärt oss under de föregående modulerna och 

förbereder våra tramsbot:ar för den sista tävlingen. Vi bygger 

tillsammans

Vi tävlar med våra tramsbots



Från: Monica Lindqvist
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: VB: vBytes ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 11 mars 2021 09:34:38
Bilagor: Förslag Spel.xlsx

Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller ett år framåt.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Viskaforsbygdens Teknik- Elektronik och Spelförening <styrelsen@vbytes.se>
Skickat: den 11 mars 2021 08:51
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: vBytes ansökan om medel för lokal utveckling

Hej Monica!

 bad mig maila vårat budgetförslag för vad vi skulle kunna göra för pengarna.

Detta är grovt räknat med "spellistan" och kan komma att ändras när vi vet lite mer om vad för spel folk skulle
kunna tänka sig att låna hem.
Mycket av det som är inlagt är roll, äventyrs, och strategispel som blivit otroligt populärt igen de sista åren.
Och intresset bara ökar för denna typ av sociala och engagerande typer av spel.

Själva låneverksamheten kommer vara helt ideellt med möjligheter till bokning via mail eller telefon. Vi ser
över möjligheter att kunna boka online, men det kräver lite mer än vad vi kan just nu.
Förhoppningen är ju att folk snart ska kunna mötas och spela ihop samt dela erfarenheter tillsammans på vår
mötesplats.

Totalsumman är ju högre än vad vi ansökt om men det får vi lösa när den tiden kommer. Huvudsaken för vår
del är att vi ska kunna nå ut till alla i Viskaforsområdet så de vet att det finns något för alla i vår förening, unga
som gamla.

Några framtida planer inom syverksamheten är ju att t.ex lära sig att sy in microkontrollers med hjälp av
konduktiv tråd.
Digital slöjd så att säga, där unga möter gamla och lär av varandra.

 Ordförande vBytes



1

Borås Stad

Från: boras.stad@boras.se
Skickat: den 18 februari 2021 15:06
Till: Borås Stad
Ämne: Ansökan om medel för lokal utveckling

Organisation/Förening/Grupp: 
VISKAFORSBYGDENS TEKNIK‐, ELEKTRONIK‐ OCH SPELFÖRENING (802533‐2597) 
 
E‐post: 
styrelsen@vbytes.se 
 
Eventuell kontaktperson: 

 
 

 
 

 

 
 
Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt: 
Under hösten 2020 startade vi föreningen vBytes som ett sätt att samla barn/ungdomar och föräldrar som är spel‐ 
och teknikintresserade i Viskaforsbygden. Föreningen blev en ”avknoppning” från Föräldraföreningen. 
Föräldraföreningen hade under 2018 genom enkätundersökningar (sporrad av en problematisk beskrivning av 
Viskafors ungdomar i Välfärdsbokslutet) fångat upp att det fanns ett behov av verksamheter och mötesplatser 
kopplat till spel och teknikintresse. LAN‐partys blev det första svaret mot det behovet och nu tar vi nästa steg genom 
att skapa en fysisk mötesplats och makerspaceverksamhet. Vi har bland annat fått kommunal och statlig finansiering 
för att kunna bygga upp makerspace‐miljön och verksamheten. Denna miljö kommer att öppnas och 
förhoppningsvis starta under Mars 2021. Under arbetets gång och i dialog med andra föreningar och aktörer i 
lokalsamhället, har vi identifierat ett ytterligare behov och önskan som vi vill svara mot genom denna ansökan. Vi vill 
söka medel för lokal utveckling till två delverksamheter: (1) För det första, en ”syjunta‐verksamhet” som vi vill skall 
locka en ny målgrupp till mötesplatsen. Vi tror på idén att blanda traditionell hantverk och modern teknik. Det finns 
många exempel på verksamheter i världen där man har lyckats skapa ”goda synergier”. Studier visar att det kan vara 
svårt att locka tjejer till teknikverksamheter om de anordnas på ett ”traditionellt sätt” där tekniken är i främsta 
fokus. Detta har även ”Mötesplatsen i Marks kommun” bekräftat när vi gjorde studiebesök där. Estetiska och 
etiska/moraliska frågor måste vara tydligt framträdande enligt studier för att kunna locka tjejer till tekniskt inriktade 
verksamheter. Vi vill även bidra till gränsöverskridande generationsmöten exempelvis genom att bjuda in 
pensionärer som besitter ett hantverkskunnande. Därigenom uppstår det ett viktigt lärande. Vi vill genom denna 
söka finansiering köpa in relevanta maskiner (symaskin), material och belysning för att kunna ställa ordning en 
studiodel i makerspace för den här typen av hantverksaktiviteter. (2) För det andra, vill vi starta en verksamhet för 
”spel‐utlåning”. Detta tillskott gör också att vi kan komma igång med spelverksamheten under pandemin när det är 
svårt att mötas fysiskt. Vi vill genom denna finansiering köpa in en större mängd bordsspel (fysiska) som vi har på 
mötesplatsen, men som vi skapar ett utlåningssystem för. Kvalitativa bordsspel är relativt dyra och långt ifrån alla 
familjer har råd att köpa in spel av högre kvalitet; det finns oss veterligen inga utlåningsmöjligheter på biblioteket i 
Viskafors. Vi tror att detta kan på sikt bidra till ett större intresse för fysiska spelformer. 
 
Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt: 
Gränsöverskridande generationsmöten (ex. äldre och yngre genom sömnad/virkning osv.) Gränsöverskridande 
möten pojkar & tjejer kring teknologi (ex. göra makerskvällar attraktiva för en större målgrupp) Nya nätverk och 
samarbeten: mellan vBytes och föreningar som PRO och Pelikanen (som har Slöjdverksamhet) Ökad spelintresse för 
strategiska spel genom att det uppstår möjlighet att låna spel Ökad hantverkskunnande bland barn/ungdomar Ökad 
interaktion tack vare låneverksamhet: vi lär känna fler familjer och bygger upp nya relationer vilket skapar ett 
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godare samhällsklimat i Viskaforsbygden Nya samarbeten mellan vBytes och spelföreningar som Armageddon (som 
hjälper oss med tips & erfarenheter kring bordsspel) Medial uppmärksamhet och ökad upplevelse kring att det 
händer spännande saker i Viskaforsbygden (som motvikt mot de negativa narrativ som ibland figurerar i media) 
 
Ansöker om (summa i kr): 
26500 



 

Ansökan medel för lokal utveckling   

 

Gånghesters Sportklubb har sedan ett halvår tillbaka startat upp motionsträning i form av 

Cirkelträning/stationsträning för alla över 16 år. Vi vill ta en aktiv roll för att människor kommer i 

fysisk aktivitet vilket är viktigare nu än någonsin. Vi har sedan pandemins start sett vilken positiv 

effekt vi kan spela i samhället för att vara en drivande kraft till positiva initiativ i samhället. Allt från 

utkörning av matvaror till personer i riskgrupp till att anordna gemensamma träningstillfällen för att 

motverka en allt för stillasittande vardag.  

Med start under hösten 2020 så har vi en gång i veckan arrangerat Cirkelträning som passar allt från 

den ovane motionären till den med stor erfarenhet av liknande träning. Det har letts av en utbildad 

instruktör som med stort engagemang har lyckats skapa ett stort intresse för träningstillfällena som 

har varit helt kostnadsfria för deltagarna. Vid inomhusträningen har vi tagit ut en mindre avgift på 

150 kr per person för att täcka delar av hallhyran.  

Denna träning kommer vi återuppta så snart restriktionerna medger detta och vi önskar nu få 

möjligheten att träna med ännu bättre träningsredskap samt att utöka träningstillfällena med även 

familjeträning. Träningen är planerad att genomföras utomhus under större delen av året med 

undantag för vintermånaderna.  

Detta kommer klubben fortsatt erbjuda kostnadsfritt och vänder sig till alla, merparten av deltagarna 

är bosatta i Gånghester men vi har även deltagare från Borås med kringorter. Vi har haft ett stadigt 

deltagarantal på 20 personer per gång och har ca 40 personer inskrivna.  

Vi tror att vi med stöttning från Medel för lokal utvecklig för inköp av ytterligare träningsredskap kan 

vi få denna träningsverksamhet att växa i Gånghester och att det kommer innebära en positiv effekt 

på människors hälsa samt att vår ort lever upp än mer med möjligheterna till att träna ihop på 

hemmaplan. 

 

Vi önskar 14740 kr för inköp av träningsutrustning som listas på nästa sida. 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen i Gånghesters SK 

Org. Nr:  Gånghesters Sportklubb 

Mail: kansli@ganghestersk.se 

Tel.  



 

2 st Träningsband  400 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/traningsband/energetics-4-25-kg-

traningsband/red-light-01 

2 st Träningsband 11-36 kg 500 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/traningsband/energetics-11-36-kg-

traningsband/green-light-02 

3 st träningsband  1050 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/traningsband/casall-resistance-tube-

light/orange-black 

3 st Pilatesboll  750 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/pilatesbollar/energetics-gymball-boll-

85cm/black 

4 st hopprep  240 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/hopprep/energetics-hopprep/green-light 

2 st Motståndsband  1200 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/traningsband/bala-exercise-resistance-bands-

5pack-traningsband/no 

2 st Sandbell 4 kg 600 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/vikter/casall-sandbell-4kg/black 

2 st Sandbell 6 kg 700 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/vikter/casall-sandbell-6kg/black 

Viktskiva 10 kg*2 1000 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/vikter/casall-viktskiva-10kg-x-2/black 

2 st. frekvensstege 600 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/sportquip-frekvensstege-4m/no-colour 

3 st Push up Balance Bars 600 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/energetics-push-up-balance-bars/black-

yellow 

6 st minihäckar olika strl 800 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/fotbollstillbehor/sportquip-mini-20cm-traningshackar/no-

colour 

 

 



 

3 st medicinbollar  2200 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/nike-stretngth-training-45-medicinboll/black-

white 

3 st Roller pro  600 kr 

https://www.intersport.se/utrustning/traningsredskap/energetics-roller-pro/black-yellow 

3 st step up bräda 300 kr 

https://traningsprodukter.se/produkt/step-up-brada/ 

2 st Medicinboll med grepp 900 kr 

https://traningsprodukter.se/produkt/medicinboll-med-grepp/ 

Battle ropes  1300 kr 

https://traningsprodukter.se/produkt/battling-ropes/ 

1 konhäckset slalom 1000 kr 

https://www.tress.com/sv-se/sport-och-idrott/fotboll/konhackset-slalom-654057/ 

 

Totalt 14 740 kr 

 



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 23 februari 2021 13:23:49
Bilagor: BIDRAG lokal utveckling.pdf

Organisation/Förening/Grupp:
Borås hebbygdskrets

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Utveckling av våra hembygdsgårdar och deras verksamhet
19 hembygdsföreningar i Borås är med i kretsen

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Stärka samarbetet ytterligare och utveckla våra gårdar och arrangemang

OBS jag har tagit bort kostnader för resa 7000 kr eftersom reskostander inte ingår

Bifoga eventuellt dokument:
BIDRAG lokal utveckling.pdf

Ansöker om (summa i kr):
14000 kr



Ansökan  lokala utvecklingspengar till dag för utveckling och i samarbete
mellan föreningarna i Borås Hembygdskrets.

Borås hembygdskrets ansöker om ett bidrag på 20000 kr till en utvecklingsdag 
för funktionärerna som arbetar med 
Västergötlands hembygdsförbunds årsmöte.

Vi från styrelsen vill ge alla funktionärer en kulturdag för av att utveckla vårt interna 
samrbete (upplevelsedag) i norra Sjuhäradsbygden och Alingsås. Det blir en heldag med resa 
mat, guidning och diskussioner för att göra samarbetet effektivare och utveckla föreningarnas 
intärna arbete, detta som tack för ett bra jobb.

Stämman som kommer att vara på Viskasrandsgymnasiet och Textilmuseet i Borås den 25 sep.
Dessutom har vi aktiviteter på eftermiddagen på Borås Museeum ( Ramnaparken), Stadsvandringar 
med tema konst och no limit, bebyggelse och stadsmiljö ur ett kulturhistorisk perspektiv samt 
visningar av textilmuseets textil och en maskinvisning.
Hela programmet kommer att vara med temat Borås 400 år från dåtid till 
nutid där över 200 personer får uppleva Borås av i dag. 
Västergötlands Hembygdsförbunds stämma är den 25 september 2021

Stämman och aktiviteter finansieras med avgifter som deltagarna betalat själva.

Boråskretsen sökte stämman med  anledning av stadens 400-års jubileum för att på ett trevligt sätt 
kunna visa upp det bästa från Borås för kulturintresserade hembygdsfolk.

Boråskretsens uppgift är att hålla med ett 45tal funktionärer samt en styrgrupp som planerar och ser 
till att det blir en positiv dag där Borås visar upp sitt bästa, alla jobbar ideellt. Deras jobb 
innefattar förberedelser allt  från kakbak, servering, parkering till att vara med på olika 
aktiviteter som funktionärer.

Det är så vanligt att samma människor jobbar ideellt och sällan får någon större uppskattning varför 
vi med lokal utvecklingspengars hjälp kan genomföra denna utbildningsdag och resa.

Borås hembygdskrets består av 22 föreningar 19 i Borås, 2 i Bollebygd och 
en förening i Härryda.

Aplared den 24 februari 2021

ordf kretsen



Från: Kommunstyrelsen Diarium
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: VB: Komplettering VB: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 26 februari 2021 07:59:14

 
Från: johangunillas  
Skickat: den 25 februari 2021 20:28
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Re: Ansökan om medel för lokal utveckling
 
Hej Monica 
 
Bänkarna är till för att komplettera dom vi redan har för att det inte ska bli så trångt och att
fler ska kunna sitta och fika.
 
Vi kommer inte att gräva och göra förändringar vi behöver sanden för att barnen ska kunna
leka där och jorden är för att jämna ut gräsmattan på den del som är för ojämn för att
kunna använda för att fler ska få plats att vara vid badplatsen.
 
Vi har tänkt ca 20000:- för sand och jord och ca 10000:- för bänkarna 
 
Är det en tillräcklig
förklaring eller behövs det något mer? 
 
På bilden ser ni stranden på höger sida av udden och gräsmattan.
 



 
 
ons 24 feb. 2021 kl. 07:15 skrev Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>:

Hej. Jag handlägger er ansökan och har ett par  frågor.

Är de något nytänk kring de nya bänkarna eller bara en ersättning för de gamla. Lokal
utveckling avser just utveckling och inte underhåll, så om ni har någon tanke kring
annorlunda bänkar, tex om nya är tillgänglighetsanpassade eller på annat sätt nytänk, så
komplettera med det så är chansen större till bidrag. 

Hur stor del av sökt belopp är för markarbete repsektive bänkar?

Kan ni rita enkelt på en karta över hur ni tänker er markarbetet?

Det kan krävas strandskyddsdispens när man gör markarbeten nära vatten, kolla med
samhällsbyggnadsförvaltningen, och inkludera i så fall en eventuell avgift för detta och
komplettera summan snarast, för ni kan inte söka för det i efterskott. Beslutsmötet för
bidrag är inte bokat ännu, men blir i mitten på mars.





ytor speciellt nu i coronatider så men slipper sitta på varandra.

Ansöker om (summa i kr):
30000:-



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 23 februari 2021 20:50:01

Organisation/Förening/Grupp:
Nabbens Sammfällighetsförening

E-post:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Vi är en förening med en liten badstrand med badbrygga som skulle vilja utveckla ytorna på och runt stranden.
Det behövs mer sand på stranden och mer matjord på för att göra större och bättre tror så det inte behöver vara
så trångt speciellt nu i corona tider.
Vet behövs också kompletteras med ett par nya bänkar med bord då dom gamla har ruttnat sönder.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Det kommer att bli bättre med plats för barnen att leka på stranden och mer gräsyta för dom som vill ligga där.
Bord behövs för dom som ska fika och inte vill sitta i gräset.
Eftersom badplatsen används mer och mer av utomstående gäster sångövningar det mer ytor speciellt nu i
coronatider så men slipper sitta på varandra.

Ansöker om (summa i kr):
30000:-



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 24 februari 2021 14:48:04
Bilagor: ANSÖKAN ”people of Norrby”Borås stad.pdf

Organisation/Förening/Grupp:
Daniela Ferro  & Vildana Aganovic

E-post:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
En fotoutställning om människor som bor på Norrby där de får chansen att berätta sin historia i text och i
fotografi.
Tanken är att lyfta Norrby som stadsdel med all sin mångfald av människor som bor här. Med text och fotografi
som verktyg vill vi porträttera Norrbyborna, unga som gamla, infödda som nyanlända, män som kvinnor.
Eftersom vi båda bor och jobbar på Norrby vet vi vad vi talar om. För oss är Norrby mycket mer än det som
många associerar stadsdelen med.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Norrby klassas av polisen som ett särskilt utsatt område. Detta faktum är vi inte blinda inför, tvärtom. Vi ser
även den delen av Norrby. Just därför tycker vi att det är viktigt att utveckla stadsdelen. Vi tror på att vi kan
bidra med att vända den negativa utveckligen bl a med hjälp av konst. No Limit är ett bra exempel på det.
Vi ser och möter människor som känner sig otrygga på sitt område, människor som känner uppgivenhet över att
allt fler verksamheter har försvunnit från området de senaste åren och som känner att de inte tillhör det övriga
samhället.
Men vi ser också glädje, gemenskap, goda grannar och människor som känner en stolthet över att bo här. Både
människor som har hittat ett hem på Norrby efter år av flykt och krig men även människor som är födda och
uppvuxna här och som inte kan tänka sig att flytta härifrån.
De här människorna vill vi lyfta fram och genom det få andra människor att känna stolthet istället för skam över
att de bor här. Vi vill lyfta fram det positiva istället för att fokusera på det negativa och öppna upp området för
andra boråsare. 

Bifoga eventuellt dokument:
ANSÖKAN ”people of Norrby”Borås stad.pdf

Ansöker om (summa i kr):
100000 kr



Från: Monica Lindqvist
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: Komplettering VB: Ansökan
Datum: den 25 februari 2021 07:41:23
Bilagor: Program- slutversion.pdf

Affisch 2021.pdf

 
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer
information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller
ett år framåt.
 
 
Från:  
Skickat: den 24 februari 2021 19:58
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Ansökan
 
Hej!
jag har just skickat in en ansökan om Lokal utveckling. Det skulle ha varit med tre bilagor
men formuläret tar bara en så du får de två resterande den här vägen.
Hoppas du kan bifoga dem till ansökan.

ordförande
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening

mailto:Monica.Lindqvist@boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se
http://www.boras.se/
https://www.boras.se/pub
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Foto: Anna Sigge


- G R U P P E N  I  B O R Å S


DE SJU HÄRADERNAS
KULTURHISTORISKA


FÖRENING
firar







28/2	 Knallen	packar	sin	fässing	–	En	dramatisering	av	Toarpsgruppen.		
	 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.


21/3		 Föreläsning:	Tekoindustrins	utveckling	-	Lars	G	Strömberg.
											 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.


18/4		 Föreläsning:	Borås	och	det	urbana	genombrottet	-	Johannes	Daun.
											 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.


6	maj	–	31	augusti.	TEXTILT	FLYT	-	en	utställning	och	en	manifestation	över	Viskan	av	
	 	 		Designgruppen	i	Borås	vid	vattnet	utanför	Textile	Fashion	Center.


8/5		 Barnens	400-årsjubileum:	Lördagsbarn	på	Borås	Museum:	En	linpromenad	från	frö	till	plagg.	
 Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se


8/5		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.	
									 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.


8/5		 Västergötlands	hembygdsförbunds	årsstämma	(ansvariga	VHBF)


13/5		 Körslaget	med	gökotta	i	Ramnaparken	(ansvarig	L.	Brorson/Tell)


22/5	 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.
										 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	


27/5		 Paneldebatt	om	idrottens	utveckling	–	Daniel	Svensson,	Stefan	Andreasson,	
	 Sara	Karlén	och	Erik	Wickström.	Kl	17.00	på	Textilmuseet.


29/5		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
											 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.


1/6		 Borås	Museum	öppnar


5/6		 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.	
									 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	


12/6		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
										 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.


19/6  Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.	Dramatiserad								
											 vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	


19/6 Föreläsning	X	2:	Linredskap	-	Magerska	spinnrocken–	Marie	Ekstedts	Bjärsing/Andrea	Edström.							
											 Kl	10.00-12.00	på	Textil	museet.	I	kombination	med	kurs.	
 Anmälan: hillevi.skoglund@vgregion.se


23/6		 Barnens	400-årsjubileum:	Knallen	på	besök.	 
 Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se


26/6		 Historisk	vandring	från	Ramnaparken	till	Borås	Arena	-	IF	Elfsborg	firar	117	år.	
									 Samling	i	Ramnaparken	kl	14.00.


26/5,	16/6,	7/7,	21/7	+			Slöjd	och	soppa.	Pröva	på	hantverk	under	en	workshop		 	 	
(Hösten	-21.	4/8,	18/8)	    och	smaka	Café	Gästis	hemlagade	soppor	till	lunch.	Onsdagar	kl	10	–	14.
             Anmälan:  https://hemslojden.org/forening/de-sju-haradernas-hemslojdsforening/


- Program Våren-2021 - - Program Hösten-2021 -


  


 4/8,								Slöjd	och	soppa.	Pröva	på	hantverk	under	en	workshop	och	smaka																 	 										
 18/8       Café	Gästis	hemlagade	soppor	till	lunch.	Onsdagar	kl	10	–	14. 
                 Anmälan:  https://hemslojden.org/forening/de-sju-haradernas-hemslojdsforening/


15/8		 Knallen	i	helg	och	sôcken	–	dramatiserad	berättelse	av	och	med	Toarpsgruppen
											 Kl	14.00	vid	Fällhult,	Borås	Museum.


21/8		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
											 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.


28/8 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.
											 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	


6	maj	–	31	augusti.	TEXTILT	FLYT	-	en	utställning	och	en	manifestation	över	Viskan	av	
	 	 		Designgruppen	i	Borås	vid	vattnet	utanför	Textile	Fashion	Center.


4/9  Barnens	400-årsjubileum:	Lördagsbarn	på	Borås	Museum:	En	linpromenad	från	frö	till	plagg.	
 Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se


4/9		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
									 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.


11/9		 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.	
										 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.


12/9		 Föreläsning:	Livet	i	Borås	under	400	år	–	Lennart	Wasling.	
										 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.


18/9		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.		Begränsat	antal.
									 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00


24/10		 Föreläsning:	Från	resehandlare	till	e-handel	–	Malin	Sundström.	
													 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.


7/11		 Föreläsning:	Konsumentbeteende	ur	ett	historiskt	perspektiv	-	Karin	Ekström.	
											 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.


21/11		 Föreläsning:	Smart	Textiles	-	Nils-Krister	Persson.
													 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.	


Reservation för förändringar i programmet på grund av Corona-restriktioner.


  	 Aktuell	information	om	programmet:
			 	 	 •	https://www.d7kf.se/inlagg/
			 	 	 •	https://www.facebook.com/de7kf
			 	 	 •	https://2021.boras.com/sv/ 
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28/2	 Knallen	packar	sin	fässing	–	En	dramatisering	av	Toarpsgruppen.		
	 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.

21/3		 Föreläsning:	Tekoindustrins	utveckling	-	Lars	G	Strömberg.
											 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.

18/4		 Föreläsning:	Borås	och	det	urbana	genombrottet	-	Johannes	Daun.
											 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.

6	maj	–	31	augusti.	TEXTILT	FLYT	-	en	utställning	och	en	manifestation	över	Viskan	av	
	 	 		Designgruppen	i	Borås	vid	vattnet	utanför	Textile	Fashion	Center.

8/5		 Barnens	400-årsjubileum:	Lördagsbarn	på	Borås	Museum:	En	linpromenad	från	frö	till	plagg.	
 Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

8/5		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.	
									 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.

8/5		 Västergötlands	hembygdsförbunds	årsstämma	(ansvariga	VHBF)

13/5		 Körslaget	med	gökotta	i	Ramnaparken	(ansvarig	L.	Brorson/Tell)

22/5	 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.
										 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	

27/5		 Paneldebatt	om	idrottens	utveckling	–	Daniel	Svensson,	Stefan	Andreasson,	
	 Sara	Karlén	och	Erik	Wickström.	Kl	17.00	på	Textilmuseet.

29/5		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
											 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.

1/6		 Borås	Museum	öppnar

5/6		 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.	
									 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	

12/6		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
										 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.

19/6  Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.	Dramatiserad								
											 vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	

19/6 Föreläsning	X	2:	Linredskap	-	Magerska	spinnrocken–	Marie	Ekstedts	Bjärsing/Andrea	Edström.							
											 Kl	10.00-12.00	på	Textil	museet.	I	kombination	med	kurs.	
 Anmälan: hillevi.skoglund@vgregion.se

23/6		 Barnens	400-årsjubileum:	Knallen	på	besök.	 
 Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

26/6		 Historisk	vandring	från	Ramnaparken	till	Borås	Arena	-	IF	Elfsborg	firar	117	år.	
									 Samling	i	Ramnaparken	kl	14.00.

26/5,	16/6,	7/7,	21/7	+			Slöjd	och	soppa.	Pröva	på	hantverk	under	en	workshop		 	 	
(Hösten	-21.	4/8,	18/8)	    och	smaka	Café	Gästis	hemlagade	soppor	till	lunch.	Onsdagar	kl	10	–	14.
             Anmälan:  https://hemslojden.org/forening/de-sju-haradernas-hemslojdsforening/

- Program Våren-2021 - - Program Hösten-2021 -

  

 4/8,								Slöjd	och	soppa.	Pröva	på	hantverk	under	en	workshop	och	smaka																 	 										
 18/8       Café	Gästis	hemlagade	soppor	till	lunch.	Onsdagar	kl	10	–	14. 
                 Anmälan:  https://hemslojden.org/forening/de-sju-haradernas-hemslojdsforening/

15/8		 Knallen	i	helg	och	sôcken	–	dramatiserad	berättelse	av	och	med	Toarpsgruppen
											 Kl	14.00	vid	Fällhult,	Borås	Museum.

21/8		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
											 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.

28/8 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.
											 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.	

6	maj	–	31	augusti.	TEXTILT	FLYT	-	en	utställning	och	en	manifestation	över	Viskan	av	
	 	 		Designgruppen	i	Borås	vid	vattnet	utanför	Textile	Fashion	Center.

4/9  Barnens	400-årsjubileum:	Lördagsbarn	på	Borås	Museum:	En	linpromenad	från	frö	till	plagg.	
 Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

4/9		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.
									 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00.

11/9		 Borås	i	vått	och	torrt,	sceniska	glimtar	från	en	kreativ	bygd.	
										 Dramatiserad	vandring.	Samling	på	Borås	Museum	kl	14.00.

12/9		 Föreläsning:	Livet	i	Borås	under	400	år	–	Lennart	Wasling.	
										 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.

18/9		 Historisk	teatervandring	i	Hemgårdens	regi.		Begränsat	antal.
									 Samling	vid	Hemgården	kl	14.00

24/10		 Föreläsning:	Från	resehandlare	till	e-handel	–	Malin	Sundström.	
													 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.

7/11		 Föreläsning:	Konsumentbeteende	ur	ett	historiskt	perspektiv	-	Karin	Ekström.	
											 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.

21/11		 Föreläsning:	Smart	Textiles	-	Nils-Krister	Persson.
													 Kl	14.00	–	15.00	på	Textilmuseet.	

Reservation för förändringar i programmet på grund av Corona-restriktioner.

  	 Aktuell	information	om	programmet:
			 	 	 •	https://www.d7kf.se/inlagg/
			 	 	 •	https://www.facebook.com/de7kf
			 	 	 •	https://2021.boras.com/sv/ 
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F r å n: M o ni c a Li n d q vi st

Till: K o m m u n st yr el s e n Di ari u m

Ä r e n d e: V B: Ett p ar fr å g or till o m D 7 H ´ s a n s ö k a n

D a t u m: d e n 1 1 m ar s 2 0 2 1 1 3: 0 4: 2 4

Bil a g o r: F ört y dli g a n d e n 2 1 0 3 1 1. d o c x

 

 

V ä nli g a h äl s ni n g ar
 
M o ni c a Li n d q vi st
Str at e gi s k s a m h äll s pl a n er ar e
 
B or å s St a d  - St a d sl e d ni n g s k a n sli et
K u n g s g at a n 5 5
5 0 1 8 0 B or å s
0 3 3- 3 5 7 3 2 2
0 7 6 8- 8 8 7 3 2 2
w w w. b or a s. s e
f a c e b o o k. c o m/ b or a s st a d
 
N är d u k o m m u ni c er ar m e d B or å s St a d b e h a n dl ar vi di n a p er s o n u p p gift er. F ör m er
i nf or m ati o n o m h ur B or å s St a d h a nt er ar p er s o n u p p gift er s e b or a s. s e/ p u b
 
St a d sl e d ni n g s k a n sli et bl e v å n y o milj ö di pl o m er at d e n 1 7 n o v e m b er 2 0 2 0 o c h d et g äll er
ett år fr a m åt.
 
 

Fr å n:   

S ki c k at:  d e n 1 1 m ars 2 0 2 1 1 1: 2 8

Till:  M o ni c a Li n d q vist < M o ni c a. Li n d q vist @ b or as.s e >

Ä m n e:  R e: Ett p ar fr å g or till o m D 7 H´s a ns ö k a n

 
H ej!
Bif o g ar mi n a s v ar i ett W or d d o k u m e nt, l ätt ar e att t a d el a v ä n s v ar h är i m ail et.
H o p p as d et bl e v t y dli g ar e.
H a e n br a d a g!

 
 
 
 
D e n o ns 1 0 m ars 2 0 2 1 kl 1 0: 3 5 s kr e v M o ni c a Li n d q vist < M o ni c a. Li n d q vist @ b or as.s e >:

H ej  . J a g h ar ett p ar fr å g or o m D e Sj u h är a d e n a s a n s ö k a n o m m e d el f ör
l o k al ut v e c kli n g.
 
K a n d u g e m er i nf o o m p o st e n n e d a n ? Är d et f ör e ni n g e n s e g n a m e dl e m m ar
ell er är d et i n h yr d a e x p ert er ?
O c h s å u n dr ar j a g o m ni f ör s ö kt f å s p o n sri n g fr å n f ör et a g i d e br a n s c h er ni s k a
l yft a fr a m u n d er j u bil e u m s år et ?
O c h h ur t ä n kt e ni o m ni n u h ar k o st n a d er s o m s a k n ar fi n a n si eri n g, v a d h ä n d er
o m K S s ä g er n ej ?



 
Ar v o d e n: f ör el äs ar e, s k å d es p el ar e, g ui d er 2 8 0 0 0 0
 
V ä nli g a h äl s ni n g ar
 
M o ni c a Li n d q vi st
Str at e gi s k s a m h äll s pl a n er ar e
 
B or å s St a d  - St a d sl e d ni n g s k a n sli et
K u n g s g at a n 5 5
5 0 1 8 0 B or å s
0 3 3- 3 5 7 3 2 2
0 7 6 8- 8 8 7 3 2 2
w w w. b or a s. s e
f a c e b o o k. c o m/ b or a s st a d
 
N är d u k o m m u ni c er ar m e d B or å s St a d b e h a n dl ar vi di n a p er s o n u p p gift er. F ör
m er i nf or m ati o n o m h ur B or å s St a d h a nt er ar p er s o n u p p gift er s e b or a s. s e/ p u b
 
St a d sl e d ni n g s k a n sli et bl e v å n y o milj ö di pl o m er at d e n 1 7 n o v e m b er 2 0 2 0 o c h d et
g äll er ett år fr a m åt.
 
 



 

 

D E S J U H Ä R A D E R N A S 

K U L T U R HI S T O RI S K A 

F Ö R E NI N G  

 Bil a g a K o m pl ett eri n g  

L o k al ut v e c kli n g 2 0 2 1  1  

 

2 0 2 1 -0 3 -1 1  

 

F ört y dli g a n d e n till a ns ö k a n o m L o k al ut v e c kli n g R a m n a p ar k e nF ört y dli g a n d e n till a ns ö k a n o m L o k al ut v e c kli n g R a m n a p ar k e n  

Ar v o d e n: f ör el ä s ar n a  är till st ör st a d el e n i n h yr d a.  

S k å d e s p el ar n a är d el s H e m g år d e n s i d e ellt v er k s a m m a, d el s fr å n st a d st e at er n o c h 
fi n a n si er a s a v d e s s a t v å i n st a n s er. S er vi c e vi d r e p etiti o n er (till g ä n gli g h et till m u s e et s l o k al er) 
är n ytill k o m m e n p o st s o m vi i d a g sl ä g et l ö s er pr a kti s kt g e n o m i d e ell a i n s at s er a v m e dl e m m ar 
i D 7 kf alt. p er s o n al p å B or å s M u s e u m m e n s o m vi s k ull e vilj a er s ätt a. 

G ui d er  är p er s o n al fr å n m u s e et(i n g år i pr oj e kt et s i nt ä kt er) o c h m e dl e m m ar i D 7 kf (i d e ellt).  

O c h s å u n dr ar j a g o m ni f ör s ö kt f å s p o n sri n g fr å n f ör et a g i d e br a n s c h er ni s k a l yft a 
fr a m u n d er j u bil e u m s år et  

Sj äl v kl art, d et i n g år j u i i nt ä kt er n a i d e n b u d g et vi r e d o vi s ar. Vi h ar f ått 5 0 % p å fr a mt a g a n d et 
a v f ol d er fr å n E s kil s tr y c k eri, B or å s M u s e u m g år i n m e d st ö d g e n o m p er s o n al b å d e i 
pl a n eri n g s pr o c e s s e n o c h i g e n o mf ör a n d et. V G R e gi o n bi dr ar m e d p er s o n al o c h vi d el ar p å 
vi s s a k o st n a d er f ör e xt er n a f ör el ä s ar e.  

I d e 7 2 0 0 0 s o m i d a g sl ä g et i nt e är fi n a n si er a d e i n g år er s ätt ni n g till d el ar a v arti st er n a f ör 
s o m m ar s ö n d a g ar n a, m ar k n a d sf öri n g a v s o m m ar s ö n d a g ar n a o c h er s ätt ni n g till d e s o m 
s er v ar vi d r e p etiti o n er n a s o m j a g a n g er o v a n s a mt er s ätt ni n g till pr oj e ktl e d ni n g s o m i d a g 
utf ör s h elt i d e ellt a v s å v äl D 7 kf s m e dl e m m ar s o m  r e pr e s e nt a nt er fr å n a n dr a f ör e ni n g ar o c h 
or g a ni s ati o n er s o m i n g år i pr oj e kt gr u p p e n.  

V ärt att n ot er a är o c k s å att ut gift er f ör I T -s u p p ort o c h i n s p el ni n g h ar ö k at p g a p a n d e mi n 
vil k e n hi n dr ar o s s fr å n f y si s k a fr a mtr ä d a n d e n i n o m h u s. U p p s k att ar i d a g sl ä g et att siffr a n 
mi n st k o m m er att d u b bl er a s. T v å f ör el ä s ni n g ar o c h e n t e at erf ör e st äll ni n g är pl a n er a d e till 
R a m n a p ar k e n o c h är d är m e d c e ntr al a f ör a n s ö k a n o m ut v e c kli n g a v pl at s e n.  

O c h h ur t ä n kt e ni o m ni n u h ar k o st n a d er s o m s a k n ar fi n a n si eri n g, v a d h ä n d er o m K S 
s ä g er n ej ?  

 F ör st o c h fr ä m st v et vi j u i nt e o m vi ö v er h u v u dt a g et k a n g e n o mf ör a S o m m ar s ö n d a g ar n a. 
Ut g år d e f all er j u b e h o v et a v st ö d f ör d e m. F ör ut s att att vi k a n g e n o mf ör a all a pl a n er a d e 
a kti vit et er i R a m n a p ar k e n o c h i nt e f år bi dr a g fr å n K S blir d et d e i d e ell a s o m i nt e k o m m er att 
f å n å g o n er s ätt ni n g all s u n d er h el a d et t v å-åri g a pr oj e kt et o c h att arti st er n a s ar v o d e n ( 2 0 0 0: -
/fr a mtr ä d a n d e) k o m m er att h al v er a s ell er att d e f år u p ptr ä d a gr ati s. E n alt er n ati v l ö s ni n g är 
att D 7 kf g år i n o c h t ar d e f a kti s k a k o st n a d er n a till arti st er n a o c h m ar k n a d sf öri n g o c h s kj ut er 
p å ell er b a nt ar a n dr a ut gift er s å s o m p o st k o st n a d f ör ut s ki c k till m e dl e m m ar, k o st n a d er f ör 
pr o d u kti o n a v år s b o k m m m e n d et s e n ar e är ett st yr el s e b e sl ut s o m ä n n u i nt e är a kt u ali s er at.  

 



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 24 februari 2021 19:52:52
Bilagor: Lokal utveckling Ramnaparken - Bilaga.pdf

Organisation/Förening/Grupp:
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Alla arrangemang som D7kf genomför, både i egen regi och i samverkan med Borås Museum och/eller andra
föreningar syftar till att göra Ramnaparken mer attraktivt och känd och därmed skapa möten som bidrar till att
berika Borås Stads kulturliv. Detta syfte är särskilt aktuellt 2021 då också Borås Stad formulerat en liknande
målsättning med jubileumsfirandet av Borås 400 år: ”Borås Stads identitet och de fördelar som finns här skall
bli mer kända för invånarna”(citat Fredrik Bäckman).

D7kf deltar under 2021 aktivt i firandet av Borås 400 år. Det omfattande programmet genomförs i samarbete
med Hemgården, Borås Museum, De Sju Häradernas hemslöjdsförening, IF Elfsborg, Toarpsgruppen, Region
Väst med flera samarbetspartner och stöds av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Medborgaskolan, Eskils tryckeri m
fl (se bilaga 1). De flesta programpunkterna genomförs i Ramnaparken i anslutning till Borås Museum.
Anledningen till att arrangemangen i hög utsträckning är förlagda till parken är just vårt grundsyfte att göra
parken mer känd för och nyttjad av gemene man. Självklart bidrar också den historiska miljön och samarbetet
med museet till valet av plats.

Utöver jubileumsfirandets programpunkter är det D7kfs förhoppning att pandemirestriktionerna skall ha lättat så
att vi kan genomföra Sommarsöndagarna på traditionellt sätt med allsång, uppträdande och dans i parken.
Planerna för dessa fyra söndagar är innehållsmässigt samma som de var planerade för 2020 (se bilaga 2) då vi
tvingades ställa in och erbjuda valda delar i inspelad version via internet istället.

Som anges ovan stöds föreningens samlade arrangemang 2021 av några få bidragsgivare men totalt är utgifterna
större än inkomsterna trots att såväl D7kf som samverkande föreningar och institutioner bidrar till projektets
genomförande. Därför vänder vi oss återigen till Borås Stads kommunstyrelse för ett bidrag som säkrar vårt
programs genomförande ekonomiskt.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Årets samtliga arrangemang som föreningen genomför, syftar, som alltid, till att göra Ramnaparken mer
attraktivt och känd och därmed skapa möten som bidrar till att berika Borås Stads kulturliv. Vi vill betona
värdet av att kunna skapa möten mellan människor i olika åldrar och från olika kulturer på en så närliggande
och central plats i staden vilket, med all sannolikhet bidrar till att uppnå syftet. Att dessa möten sker ute i
naturen där deltagandet till stor del kräver egen aktivitet får ses som en pluskvalitet som, tillsammans med de
kulturella upplevelserna, också leder till god hälsa och gott välbefinnande. Vi menar därför att föreningens
arrangemang i Ramnaparken bidrar till god hälsa helt i enlighet med Det Borås Stad beskriver med anledning av
”Luften är Fri”-projektet: 
”… att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. ,,,,
tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar
utveckling i samhället.”
Även om det inte är föreningens huvudsyfte så vore det heller inte en nackdel om Ramnaparken kunde



inlemmas som en del i Borås Stads utvecklingsprojekt med att skapa ett grönt stråk från Rya Åsar till Gässlösa.
Trots att platsen inte ligger i direkt anslutning till Viskan borde Ramnaparken kunna tillhöra det gröna stråket
tack vare sitt centrala och tillgängliga läge med mycket plats för rekreation helt i enlighet med donatorn
Hjalmar Linds uttryckliga önskan i sitt donationsbrev som han skrev 1900.

Bifoga eventuellt dokument:
Lokal utveckling Ramnaparken - Bilaga.pdf

Ansöker om (summa i kr):
72 000 kr
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Bilaga till ansökan om Lokal utveckling 2021 – Detaljerad 

projektbeskrivning och budget  

400-årsjubileum 
Hösten 2018 skickade D7kf in ett förslag till Borås Stad angående firandet av Borås 400 år. Vi 
hade tagit till oss att huvudsyftet med firandet är att göra ett avstamp inför framtiden för att öka 
antalet årliga besökande till staden och stadens aktiviteter. Det är således frågan om utveckling 
vilket stämmer med vår förenings vision att Borås museum skall bli landets bästa friluftsmuseum.  
 
D7kfs firande-förslag hösten 2018 var att anordna berättarkvällar om olika hantverk som 
hamnade i knallens (resehandlarens) fässing (tygväska) när han gick ut på sina försäljningsrundor. 
Vi tänkte oss en berättarkväll i månaden 7 månader under 2021. Som ett resultat av 
berättarkvällarna skulle vi fylla en fässing med exempel på de olika hantverken. Fässingen skulle, 
fylld med hantverken, överlämnas till kommunen för att förvaras i stadshuset som en symbol för 
dem som låg till grund för att Borås blev stad, nämligen knallarna.  

Vårt förslag till firande har utvecklats till att utgöra det historiska navet i Borås Stads 400-

årsfirande 2021. Utgångspunkten för det är att historien, förmågan att se i backspegeln, är en 

betydande förutsättning för att kunna navigera rätt i framtiden. Det kräver förstås också en god 

förmåga att berätta/förmedla (storytelling) vår historia.  För fortsatt planering och samordning 

bildades en projektgrupp bestående av medlemmar i D7kf samt företrädare för Borås Museum 

och Borås TME. Gruppen har under 2020 utvidgats till att också omfatta representanter från 

samarbetspartner.  

Projektgruppen identifierade inledningsvis huvudtemat TEXTIL som historiskt varit ett starkt 

förankrat kännemärke för Borås.  Ursprungsförslagets berättarkvällar utvecklades till 

”berättarmånader” där besökaren vid olika tillfällen skall få pröva på hantverket och föra dialoger 

kring detsamma, lyssna på föreläsningar och paneldiskussioner, delta i dramatiserade 

stadsvandringar och nås av nyaste forskningsrönen mm. Gruppen tänker sig att besökarna, med 

hjälp av de olika inslagen, skall identifiera arvet och ta del av vad som hänt utvecklingsmässigt. 

Frågor som Varför blev Borås stad? och Hur togs hantverket om hand, hur utvecklades det? har 

varit centrala. Ett viktigt inslag för projektgruppen är Barnens 400-årsjubileum. Här skall barn och 

även vuxna erbjudas att pröva på olika hantverk, se på teater och kanske bli överraskade av 

något besök från förr.  

Under planeringsåret etablerades samarbete med ett flertal föreningar och institutioner.  Utöver 

Borås Museum/Textilmuseet är numera Textilhistoriska Sällskapet, VGRegionen 

(hemslöjdskonsulenter), Hemgården, Idrottshistoriska sällskapet och IF Elfsborg samt Högskolan i 

Borås delaktiga i projektet. Borås Museum/Textilmuseet, Högskolan i Borås och VGRegionen är 

samarbetspartners som stödjer projektet ekonomiskt i form av personal- och lokalkostnader. 
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Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Medborgarskolan och Eskils tryckeri stödjer projektet ekonomiskt 

med reducerat pris respektive bidrag. 

Innehållet är uppbyggt kring rubriken ”Från knallen till e-handel” och består av 6 teman:  

• Knallen fyller sin fässing 

• Tekoindustrins utveckling 

• Borås och det urbana genombrottet 

• Idrottens utveckling 

• Livet i Borås under 400 år 

• Modern forskning 

o Från resehandlare till e-handel 

o Konsumentbeteende ur ett historiskt perspektiv 

o Smart Textiles 

Alla teman behandlas på vardera fyra olika sätt, nämligen genom föreläsningar, dramatiseringar, 

hantverkande och barnens aktiviteter. 

2020 har ägnats åt kontakter med samarbetspartners, planering av innehåll, bokning av lokaler, 

föreläsare, kunniga hantverkare/aktivitetsledare samt produktion av informationsmaterial, 

marknadsföring mm. 2021 genomförs projektet i stort sett enligt plan, dokumenteras och 

utvärderas. Det som avviker från planen är att föreläsningar och teaterföreställningar med 

sittande publik kommer att spelas in och erbjudas digitalt på grund av de föreliggande 

restriktionerna som råder med anledning av Covid19. Stor del av dokumentationen kommer att 

ske i D7kfs årsbok som 2021 kommer att behandla samma innehåll som föreningens 

jubileumsprogram. Årsboksproduktionen utgör dock ett projekt fristående från det här beskrivna 

men sammanfaller såväl avseende tidsplan som innehåll. 

Sommarsöndagarna 
Sedan 2016 har D7kf arrangerat Sommarsöndagar i Ramnaparken. Fyra gånger under sommaren 

erbjuds dels allsång, dels ett uppträdande och därefter bjuds det upp till dans på utedansbanan i 

Ramnaparken. Arrangemanget har fallit väl ut alla fyra åren och variationen har varit stor när det 

gäller de som uppträtt, vilket är ett medvetet val i syfte att nå så många olika målgrupper som 

möjligt. 2018 föll valet av framträdanden på att synliggöra andra kulturers traditioner avseende 

musik, sång och dans, 2019 valde vi att lyfta fram olika genrer bland artisterna. Allsången har 

under alla åren letts av Pelle Larsson som, tillsammans med dragspelaren Conny Brodin, fått 

besökarna att sjunga med i den svenska vissångsskatten. Antalet besökare har varierat från ca 60 

till 250 oftast beroende på vädret. 2020 satsade vi på lokala artister och ett av tillfällena skulle ha 

vänt sig speciellt till de yngre besökarna då artisten har ett särskilt barnfokus i sitt framträdande. 

2020 års arrangemang fick ställas på grund av Covid19. I stället valde föreningen att spela in 

några valda delar av artisternas framträdanden och sände dessa via Internet. 2021 är 

förhoppningen att kunna genomföra arrangemangen ”in real life”. 
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Kostnader arrangemang 
Marknadsföring: annonser, affischer, foldrar    40 000 
Arvoden: föreläsare, skådespelare, guider 280 000 
IT-support o inspelning     15 000 
Totalt    335 000   
 

Intäkter arrangemang 
Sparbanksstiftelsen   115 000 kr 
Föreningens egna insats     20 000 kr 
Övriga föreningars/institutioners bidrag/insats 100 000 kr   
Bidrag Wärenstams stiftelse     18 000 kr 
Intäkter sånghäfte     10 000 kr 
Totalt    263 000 kr 

 
Ansökan avser 335 000 minus 263 000 = 72 000 



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 24 februari 2021 21:31:05
Bilagor: Underlag för ansökan Borås stad 2021.pdf

Organisation/Förening/Grupp:
Halla Fritidshusförening i Borås ek förening

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Halla, en by vid Frisjön. Här finns ca 70 fastigheter, ett 20-tal är åretruntboende, övriga fritidshus. Vi har under
många år ordnat med aktiviteter för de boende i byn samt grannbyar för att skapa samhörighet i denna delen av
kommunen och mellan generationer. Livemusiken är en stor del av aktiviteterna ofta med byns boende eller
människor från grannskapet. För att ta ytterligare ett steg så är vi i behov av en ljudanläggning.
Halla en "central" plats i denna del av kommunen eftersom vi har en badplats och har ett antal aktiviteter under
sommarhalvåret där midsommarfirandet har en lång tradition med 5-700 besökare under några timma på
midsommaraftonens eftermiddag. I år har vi 5-årsjubileum med vårt Musikkryss, live musik med deltagare från
byn. En musikanläggning till det jubileet skulle vara fantastiskt och kunna göras större och dessutom kunna
genomföras ute där alla kunde höra musik och frågor.
Önskemål från byborna och från angränsande byar har kommit om förslag på gympa på stranden under
semestern, förslag om att bilda en kör i området, anordna trubadurkvällar och evenemang för barn och
ungdomar. Att ta tag i olika förslag har stannat av när vi saknar en ljudanläggning.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Halla har varit och är en central del detta hörn av kommunen och vi känner ett tryck från omgivningen att
fortsätta med att skapa aktiviteter för många människor och olika generationer. Under förra sommarhalvåret var
det mycket begränsat med aktiviteter pga pandemin. Vi kunde dock genomföra Musikkrysset med två
föreställningar för att kunna leva upp till FHM rekommendationer. Inför kommande sommar så känns det som
att förväntningarna och suget efter våra enkla men uppskattade aktiviteter är större än någonsin och att vi även
kan lyfta dem en nivå med en ljudanläggning.
Föreningen har en loge som ofta är samlingspunkten för aktiviteterna. I anslutning till den finns stora gräsytor
som vi använder när vädret så tillåter, gör det till ett måste att ha tillgång till en ljudanläggning.
Det som utvecklar denna delen av kommunen är också att vi genom våra aktiviteter skapar nätverk med andra
föreningar i området och det ger i sin tur engagemang mellan föreningar och nyttjande av varandras intresse,
kunnande och aktiviteter ex Ljushults Hembygdsförening.
Höjdpunkten denna sommar med en ljudanläggning skulle vara 5-årsjubileet för Musikkrysset, vi skulle kunna
slå på "stort", senaste åren har det varit runt 100 personer, förra året 2 X knappt 50.
Bifogar fil, ex på utrustning till ljudanläggningen.

Bifoga eventuellt dokument:
Underlag för ansökan Borås stad 2021.pdf

Ansöker om (summa i kr):
36.000



 

Presonus StudioLive AR12 USB 
 

• Betygsätt 
• Bevaka pris 
•  

Jämför 

 

Antal kanaler: 14 Stereokanaler: 4 Monokanaler: 4 

Från 4 499 kr till 5 499 kr 
· 
 

 

Omnitronic SMA-2000 
 

• Betygsätt 

https://www.pricerunner.se/pc?737=3816967&selectedCategory=737
https://www.pricerunner.se/pc?737=3816967&selectedCategory=737


• Bevaka pris 
•  

Jämför 

 

Stereoförstärkaren för PA från Omnitronic är framtagen för att passa i offentliga rum. 
Ansluts med den klassiska röda och vita RCA-kabeln. 

Pris 4 995 kr 
 
 

  

Bose F1 

4,8(10)  

• Betygsätt 
• Bevaka pris 
•  

Jämför 

 

PA-högtalare 

Från 9 990 kr till 10 740 kr 
 
 

https://www.pricerunner.se/pc?96=1253864&selectedCategory=96
https://www.pricerunner.se/pc?96=1253864&selectedCategory=96
https://www.pricerunner.se/pl/267-3064335/Hoegtalare/Bose-F1-priser#omdoemen
https://www.pricerunner.se/pl/267-3064335/Hoegtalare/Bose-F1-priser#omdoemen
https://www.pricerunner.se/pc?267=3064335&selectedCategory=267
https://www.pricerunner.se/pc?267=3064335&selectedCategory=267


 
Mikrofonstativ med bom, Soundking 

Stadigt mikrofonstativ i stål. Extremt prisvärd modell som står sig bra mot dyrare alternativ. 

 

SPARA16 % 

349 KR 

 
 
 
 

https://cdn.starwebserver.se/shops/trumslagaren/files/cache/7499_grande.jpg?_=1597845645


 

Samson Q2U 

5,0(2)  

• Betygsätt 
• Bevaka pris 
•  

Jämför 

 

Mikrofoner Handhållen mikrofon, Sång 

Från 995 kr till 1 050 kr 
 
 
 
Sammanställning av kostnader för utrustningen: 
 
Mixerbord ca  5.000:- 
Förstärkare ca  5.000:- 
2 st högtalare ca   20.000:- 
3 st mikrofoner m stativ ca 4.000:- 
Div kablar ca  2.000:- 
 
Summa sökt bidrag:  36.000:- 

https://www.pricerunner.se/pl/176-3778373/Mikrofoner/Samson-Q2U-priser#omdoemen
https://www.pricerunner.se/pl/176-3778373/Mikrofoner/Samson-Q2U-priser#omdoemen
https://www.pricerunner.se/pc?176=3778373&selectedCategory=176
https://www.pricerunner.se/pc?176=3778373&selectedCategory=176
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Framtid Fristad ek förening c/o Fristad Bleck & Plåtslageri 

Trumslagare Blomgrens väg 8 
513 33 FRISTAD 

info@framtidfristad.se Bg 5542-9336 Org nr 769616-9890 www.framtidfristad.se 

 
 

Fristad den 25 Februari 2021 

 

 

Till Borås Stad 
Kommunstyrelsen 
501 80  BORÅS 

 

Ansökan om medel till lokal utveckling.  
 

Projekt: ”Mitt Fristad – Vårt Fristad”. Vi ansöker om medel till att kunna spela in en film om 
Fristadbygden och digitalt tillgängliggöra den och andra bilder och filmer för allmänheten. 

Vi vill Anlita en proffsfilmare att göra en ”feel-good” film om Fristadbygden. En film som mer 
fungerar som ett ramverk, och inte gör några dokumentära dykningar med intevjuer, parader, 
hemmamatcher osv. En vacker film om bygden som dels skall kunna stå för sig själv, men som vi 
framförallt hoppas skall inspirera till flera lokalt producerade filmer om hembygden. 

För att trigga skapandet av dessa hembygdsfilmer kommer vi att utlysa en tävling där Fristadborna 
själva (föreningar, skolklasser, kompisgäng osv) får filma ”Mitt Fristad”. Förhoppningsvis en årligen 
återkommande sådan. Tillsammans med den beställda professionellt producerade filmen bildar 
dessa filmer sedan början på ett film- och bildarkiv över hembygden. Ett film- och bildarkiv som 
kommer att vara öppet och tillgängligt för alla intresserade. En massa olika ”mitt” Fristad blir 
tillsammans ”vårt” Fristad. Vi har varit i kontakt med Hembygdsföreningen i Fristad och börjat titta 
på om och hur vi kan skapa detta bild- och filmarkiv tillsammans med dem. 

Syfte: Vi vill med det här projektet trigga delaktigheten och vara med och stärka både stoltheten och 
glädjen över sin hembygd. Vi vill också vara med och skapa ett tidsdokument som förhoppningsvis 
växer med tiden.  
 

Ekonomi (inkl.moms): 
Beställd film: 25 000:- 
Plattform för filmerna: 500:- 
Totalt: 25 500:- 
 

Mvh 
Gabriel Öien och Daniel Castor för Framtid Fristad 

mailto:info@framtidfristad.se
http://www.framtidfristad.se/


Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 25 februari 2021 15:47:32

Organisation/Förening/Grupp:
Näs Samfällighetsförening i Kinnarumma

E-post:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Föreningen vill märka ut sevärdheter och gårdsnamn utmed vår väg som går mellan Häggårda , Näs och
Sjöbonäs. Vi kommer att sätta upp skyltar utmed vägen. Sjöbonäs har många besökare under framförallt
sommarhalvåret, då skolklasser och familjer besöker Pingstkyrkans sommarbostäder längst ut på udden.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Vi hoppas att besökare skall upptäcka alla fina strövområden som finns utmed Svansjön, Lilla sjön och Frisjön.

Ansöker om (summa i kr):
15.000 kr



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 27 februari 2021 09:42:31

Organisation/Förening/Grupp:
Bredareds IF

E-post:
info@bredaredsif.se

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Vi vill bygga vindskydd och sittplatser vid vandringslederna i Bredared. I Bredared finns fem leder från 2,5 till
14 km. Bredareds IF har för några år sedan fått medel för att förbättra märkningen av vandringslederna, en
förbättring som blev mycket lyckad. I samband med förbättrad märkning, och därefter, har många ideella
timmar lagts för att utveckla och underhålla våra leder. Vandringslederna har sedan den förbättrade märkningen
fått mycket positiv uppmärksamhet och många besökare har hittat till Bredared och lederna. Inte minst under
2020 och coronapandemin.

Nu söker vi medel för att bygga bänkar och vindskydd utmed lederna. Detta är önskemål/idéer som kommit från
besökare under 2020. De sökta medlen kommer att användas till att köpa material och bänkarna och
vindskydden kommer att byggas av ideella krafter. Marken som lederna går på och där bänkar och vindskydd
kommer att placeras ägs inte av föreningen, så föreningen har en god dialog med markägarna om placering och
utformning m m.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Dels tar vi tillvara på idéer som kommer från de som besöker platsen idag, vilket är positivt. Sedan gör det våra
vandringsleder än mer attraktiva och besökare får bättre möjligheter till att vistas i miljön och att t.ex. äta
medhavd fika och mat. Vandringslederna i Bredared uppmärksammas redan idag i t.ex. sociala medier, och med
bänkar och vindskydd ser vi fram emot ännu fler nöjda besökare och än mer positiv uppmärksamhet. Att
vandringslederna uppmärksammas bidrar också till att bredaredsbon är stolt över sin bygd.

Ansöker om (summa i kr):
12000



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 28 februari 2021 17:14:53
Bilagor: Hinderbana.pdf

Organisation/Förening/Grupp:
IK Ymer

E-post:
ik.ymer@telia.com

ik.ymer@telia.com

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Vi skulle vilja anlägga en aktivitetsbana/hinderbana för barn uppe vid Ymergården. Det är många som rör sig i
vårt fina Ymerområde, både ymeriter men speciellt allmänheten. Vi håller på att rusta upp och bygga om
Ymergården och allt skall stå klart i maj 2021. Vi hoppas nu att ännu fler kommer och nyttjar Ymergården med
omnejd. Vi håller också på att iordningsställa nya frisbeehål, vi har byggt beachvolleybollplaner, vi har rustat
upp våra bouleplaner mm. Vi har mycket i Ymerområdet för ungdomar och vuxna och nu skulle vi vilja göra
något för de yngre barnen så att de också kan träna när föräldrarna tex är i vårt fina utegym. Det är i anslutning
till utegymmet som vi vill bygga upp något för de yngre barnen så att de också kan vara med och träna. Vi vill
alltså bygga en aktivitetsbana för barn med olika stationer. Att köpa färdiga stationer kostar väldigt mycket så vi
skall försöka bygga några stationer själva också. Jag bifogar några bilder på hur vi planerar att aktivitetsbanan
ungefär skall se ut. Hur banan kommer att se ut och hur många stationer vi kommer att bygga beror på hur
mycket pengar som vi kan samla ihop.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Vi har mycket i Ymerområdet som lockar ungdomar och vuxna men inte lika mycket för de som är yngre. Det
skulle betyda mycket att kunna erbjuda aktiviteter för alla åldrar, även för de yngre barnen. Vi vill att fler skall
upptäcka och ta del av vårt fina Ymerområde. Som en del av vår strävan att kunna erbjuda aktiviteter för alla
och som ett led i att utveckla folkhälsan vill vi att fler skall upptäcka Ymerområdet. Därför behöver vi också
något för de yngre barnen. Flera av stationerna kan ju användas av vuxna också med bla balansövningar.

Bifoga eventuellt dokument:
Hinderbana.pdf

Ansöker om (summa i kr):
125 000 kr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 28 februari 2021 19:22:21

Organisation/Förening/Grupp:
Bfr Majoren 1914

E-post:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Vi är en bostadsrättsförening som bor uppe på regementet i Borås. Detta är en stadsdel som håller på att
utvecklas och som i framtiden kommer bli mycket större. Som det ser ut idag så har vi inga ställen att umgås
och det finns ingen direkt samlingsplats i området. Därför skulle vi vilja bygga några grillplatser i området för
att öka gemenskapen och få ett ställe att umgås på utomhus.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Eftersom Regementet är en stadsdel som håller på att byggas och utvecklas så tror vi att dessa grillplatser kan
bidra till en bättre gemenskap och få folk att umgås mer utomhus. I dagens läge så har vi inget liknande i
närområdet och vi anser att det hade varit uppskattat att få ett par grillplatser där de boende både kan träffas för
att lära känna varandra, men också för att umgås med nära och kära. Vi tror också att investeringar likt dessa
kan öka intresset för flera att flytta till området i framtiden.

Ansöker om (summa i kr):
200.000



Från: Monica Lindqvist
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: VB: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 1 mars 2021 11:40:44
Bilagor: nbk-Model.pdf

A40.0-100 (1).pdf

 
 
Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se
facebook.com/borasstad
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer
information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub
 
Stadsledningskansliet blev ånyo miljödiplomerat den 17 november 2020 och det gäller
ett år framåt.
 
 
Från  
Skickat: den 1 mars 2021 09:18
Till: Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>
Ämne: Re: Ansökan om medel för lokal utveckling
 
Hej Monica, 
De kommer här och det är de som gäller numer.
Mvh 
 
Den mån 1 mars 2021 kl 08:58 skrev Monica Lindqvist <Monica.Lindqvist@boras.se>:

Hej Jag handlägger er ansökan. Ni skriver om en karta, men bifogade dokument var en
offert, ingen karta. Kan ni komplettera med kartan?

Vänliga hälsningar
 
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
 
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 73 22
0768-88 73 22
www.boras.se





Ansöker om (summa i kr):
93 750 (inklusive moms)







Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 28 februari 2021 20:07:51
Bilagor: Bredareds affär..doc.pdf

Organisation/Förening/Grupp:
Framtid Bredared  org. nr. 802527-4849

E-post:
info@bredared.se

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Två entreprenörer från Bredared  bestämde sig för att starta upp och
driva den obemannade butiken i egen regi (Bredareds Livs).
Framtid Bredared söker nu ett bidrag för att rätta till parkeringen (vattenfylls ca: 50% vid kraftigt regn) och
markberedning enligt offert.
Bredareds livs kommer senare att bygga butiken enligt ritning. (Enligt senaste diskussionen kommer den att
vridas 90 grader jämfört med ritningen).

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
För drygt ett år sedan startade vi den ideella föreningen Framtid Bredared.  Föreningen kommer att i samråd
med föreningar, företag, samfund och boende stötta och driva utvecklingen av Bredared. En butik i Bredared
ligger högt på önskelistan, vi undersökte intresset via en enkät på vår hemsida. 130 svar kom in under en vecka
med ett medelinköp på 500:- per vecka. En arbetsgrupp bildades för att studera olika möjligheter (Lifvs och
AutoMat) och en ny enkät för funktion på butiken lades ut. 124 svar med högst poäng för, Lokala leverantörer,
Paketutlämning (Instabox) och hämtning av ”matkasse”.
Bredareds Livs kommer att möta dessa krav med en obemannad butik med ca: 1 000 artiklar med prio för lokalt
producerat i närområdet, paketutlämning via Instabox och möjlighet att beställa fullsortiment och hämta i
butiken (kasse)

Bifoga eventuellt dokument:
Bredareds affär..doc.pdf

Ansöker om (summa i kr):
93 750 (inklusive moms)





Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 28 februari 2021 20:17:03

Organisation/Förening/Grupp:
Sparsörs odlarförening

E-post:

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Sparsörs odlarförening har sedan 2019 blivit en liten oas av ekologisk grönsaksodling längs med
Kröklingsvägen i Sparsör.  Vi som odlar behöver hjälp att skapa hållbara förutsättningar för arbetet vi lägger ner
och göra platsen lite mer lättskött och än mer inspirerande och njutbar. Vi märker hur platsen och det vi gör
bidrar till nyfikenhet och engagemang hos de boende i området. Detta tycker vi är roligt och vi vill därför med
hjälp av anläggningsarbete och inköp skapa en ännu mer inbjudande och lättåtkomlig plats. Med hjälp av lokala
utvecklingsmedel vill vi:

Förenkla skötseln av gångar och gränsen mot den omgivande åkern
-Jämna marken runt odlingen och lägga grovt flis (på vissa ställen ull) runt odlingen och på gångar för att
stoppa ogräs och göra den mer tillgänglig,  40 000 kronor

Skapa en mer inbjudande mötesplats för oss och andra boende
-Köpa en större sittgrupp med parasoll,  ca 18  000
-Köpa en bänk och skapa en barnvänlig yta, ca 7000

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Sparsörs odlarförening vill fortsätta att skapa en plats för kunskapsutbyte  när det gäller ekologisk odling och
kreativa aktiviteter för våra familjer och samtidigt bjuda in andra till aktiviteter och samvaro. 
Ett mindre anläggningsarbete runt om odlingen kommer att leda till en vackrare och mer lättskött inramning,
och vi får mer tid med det egentliga arbetet med odlingen. Det kommer samtidigt göra odlingsområdet mer
lättåtkomligt och välkomnande ut. För arbetet anlitar vi en lokal näringsidkare och även flis tas från lokala
producenter. Möblerna kommer vara hållbara kvalitetsmöbler gjorde för offentliga miljöer. Dessa skänker vi
vidare till en lokal förening om vår föreningen skulle upphöra i framtiden. 

Platser att mötas, småprata, leka, utbyta kunskaper eller bara vila en stund, tror vi är viktigt för ett litet lokalt
samhälle. Redan idag har vår odling lett till många samtal och kontakter med boende i Sparsör. En stor sittgrupp
med solskydd, en bänk lite vid sidan, en plats för de mindre barnen att leka, det kommer att bli användbart både
för oss i föreningen och vi vill att fler som går förbi ska känna att de kan nyttja platsen, sätta sig en stund och
vila, vattna hunden, kanske samspråka.

2020 att gjorde vi fågelskrämmor tillsammans med egna och andras barn, byggde odlingstunnel för pumpor och
snidade Halloweenpumpor. Sådana folkbildningsaktiviteter vill vi fortsätta med. Vi hoppas också kunna
arrangera en skördefest i slutet av sommaren för boende i området.

Ansöker om (summa i kr):
65 000



Från: boras.stad@boras.se
Till: Borås Stad
Ärende: Ansökan om medel för lokal utveckling
Datum: den 28 februari 2021 21:23:13
Bilagor: Equmenia Fristad Flotte ansökan.docx

Organisation/Förening/Grupp:
Equmenia Fristad

E-post:

Eventuell kontaktperson:

Denna plats vill vi utveckla och på detta sätt:
Solvikens sommargård vid sjön Ärtingen.
Equmenia Fristad och Sv Livräddningssällskapet gjorde förra sommaren en satsning med simskola 2 veckor i
augusti vid gården.
Inbjudan gick ut i Fristad med omnejd. Vi kunde ta emot max 30 anmälda och 28 barn genomförde
simkurserna. Det ingick märkestagning och föräldrar fick också en chans att testa.
Erfarenheten var så positiv att vi vill satsa omigen samt utöka den här sommaren.
Vi söker därför pengar till en badflotte mm för att bättre kunna tillgodose simträningen särskilt för dem med lite
mera simvana.

Idén kommer att bidra till lokal utveckling på detta sätt:
Vi tycker det är jätteviktigt att barn, ungdomar (och även vuxna) får känna på att simma utomhus för att bli
säkra i vattnet och minska risken för olyckor.
Eftersom det inte finns några simskolor i närheten ser vi ett stort behov av att tillgodose själva simkunnigheten
men också möjlighet för människor små och stora att träffas och knyta nya kontakter.
Solviken är en plats som är välanvänd i bygden och simskolan i kombination med andra lekmöjligheter på
gården är en tillgång.
Eftersom också andra föreningar och aktörer kan hyra in sig kommer många att gynnas av en säker flotte.

Bifoga eventuellt dokument:
Equmenia Fristad Flotte ansökan.docx

Ansöker om (summa i kr):
36 000







 

 

Borås 24/02/21 

  
  
  
  
People of Norrby. 

  

Vilka är vi? 

Daniela Ferro är mångfacetterad fotograf med lång erfarenhet. Efter avslutad BA i fotografi från Royal Melbourne Institute of Technology 2001, har hon frilansat och gjort 
uppdrag för en mängd kommersiella kunder inom mode, inredning och lifestyle. Daniela jobbar även med redaktionella uppdrag till magasin. 
Daniela sökte sig till fotografyrket för sin nyfikenhet till andra människor, hon ville med bild förmedla och berätta människors historier. Denna önskan har inte övergivit henne 

över åren. 
I detta konstprojektet är det precis vad hon vill göra. 
 
Vildana Aganović är kulturjournalist, bl a mångårig krönikör på Borås Tidning. Hon har under de senaste två åren jobbat som projektledare på Norrby IF, där fokus ligger på 

kvinnor och mammor som bor på Norrby. Tanken är att kvinnor/mammor via olika aktiviteter får chans att utforska sig själva och bli stärkta både som individer och i sitt 
föräldraskap.  
Med ursprung i Bosnien och hjärtat i Borås vill hon vara en länk mellan alla kulturer och sudda ut gränser mellan människor och skapa förståelse för varandra. Ledordet för allt 
hon gör är: INKLUDERING.  

 
 
 
 



 

 

Vad vill vi göra? 
 
En fotoutställning om människor som bor på Norrby där de får chansen att berätta sin historia i text och i fotografi.  
Tanken är att lyfta Norrby som stadsdel med all sin mångfald av människor som bor här. Med text och fotografi som verktyg vill vi porträttera Norrbyborna, unga som gamla, 
infödda som nyanlända, män som kvinnor. 

Eftersom vi båda bor och jobbar på Norrby vet vi vad vi talar om. För oss är Norrby mycket mer än det som många associerar stadsdelen med.  
 
Varför vill vi göra detta?  
 

Norrby klassas av polisen som ett särskilt utsatt område. Detta faktum är vi inte blinda inför, tvärtom. Vi ser även den delen av Norrby. Just därför tycker vi att det är viktigt att 
utveckla stadsdelen. Vi tror på att vi kan bidra med att vända den negativa utveckligen bl a med hjälp av konst. No Limit är ett bra exempel på det.  
 
Vi ser och möter människor som känner sig otrygga på sitt område, människor som känner uppgivenhet över att allt fler verksamheter har försvunnit från området de senaste 

åren och som känner att de inte tillhör det övriga samhället.  
 
Men vi ser också glädje, gemenskap, goda grannar och människor som känner en stolthet över att bo här. Både människor som har hittat ett hem på Norrby efter år av flykt och 
krig men även människor som är födda och uppvuxna här och som inte kan tänka sig att flytta härifrån.  

 
De här människorna vill vi lyfta fram och genom det få andra människor att känna stolthet istället för skam över att de bor här. Vi vill lyfta fram det positiva istället för att 
fokusera på det negativa.  
 

Genom ”People of Norrby” vill vi bidra med följande: 

- ge människorna som bor här en röst att själva välja hur de vill bli sedda.  

- skapa en mötesplats, låta människor från andra delar av stan och människor från Norrby mötas på en vacker plats som vi vill att utställningen ska bli.  

- länka samman stadskärnan och Norrby.  

- förändra den negativa mediebilden av stadsdelen Norrby och dess invånare. 



 

 

 

 
Var och när ska utställningen äga rum? 
 
Vi vill göra en utomhusutställning för alla boråsare på ett utrymme som är lättillgänglig från stan och från Norrby.  

Mer specifikt tänker vi oss vägen längs Magasinsgatan och uppåt mot Norrbyleden och Norrby. Borås Stad har redan gett tillåtelse att använda den platsen.  
 
Reaktioner vi får från de som vi har delat idén med är överväldigande positiv. Eftersom Borås fyller 400 år nästa år så har vi tagit kontakt med Borås TME och presenterat idén 
för dem. Det slutade med att de kommer inkludera utställningen i deras officiella program för firandet och marknadsföra ”People of Norrby” via alla sina kanaler. Detta är ett bra 

sätt att synas även som sponsor och finansiär av projektet.  
 
Vi har blivit beviljade ekonomiskt stöd från Wärenstams stiftelse. Även AB Bostäder och Abecita Konstmuseum har visat stort intresse, vi kommer ha en fortsatt dialog med dem 
angående samarbete. 

 
Men, för att möjliggöra projektet behöver vi finansiering och hjälp. Därför vänder vi oss till er i hopp om att ni kan bidra med ekonomisk hjälp till ett projekt som stärker  inte 
bara Norrby och Borås, utan även ert egna varumärke som en socialt ansvarsfull organisation som vill bidra med en positiv samhällsutveckling.  
 

Vi hoppas att ni finner detta intressant och att ni hör av er till oss om ni har frågor och funderingar kring projektet.  
 
 
Bästa hälsningar/   
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av förslag till 

nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad tillstyrker remissen och upprättat remissyttrande översänds till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

 
 

 

 

 

Datum 

2021-03-18 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00085 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad 
 

Datum 

2021-03-10 Peder Englund 

  Avdelningschef 

 

CKS1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Rangbar Mohammad 
Handläggare 
033 357281 

SKRIVELSE 
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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00085 1.1.2.1 

  

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av förslag till 

nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad tillstyrker remissen och upprättat remissyttrande översänds till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

        

Sammanfattning 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO). Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till 

ledning av kommunal räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan 

räddningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra 

aktörer. MSB får, med stöd av 3 kap. 8 b § förordningen (2003:789) om skydd 

mot olyckor, meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem för 

räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och 

annan utrustning. 

MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om 

ledning av kommunal räddningstjänst. Konsekvensutredning av regleringen 

bifogas. Förslaget till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning 

finns även på MSB:s webbplats 

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/ 

I framtagandet av förslaget har referensgrupper för kommunal räddningstjänst, 

statlig räddningstjänst och sjukvård samt länsstyrelser lämnat synpunkter. Det 

är den första föreskriften inom området och ytterligare förslag till 

förtydliganden och förbättringar välkomnas. 

Borås stad har i ärendet samverkat med Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund (SÄRF) för att inhämta eventuella tankar och 

synpunkter rörande föreslagna ändringar av föreskrifterna.               

Ärendet i sin helhet 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO). Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till 

ledning av kommunal räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan 

räddningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra 

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/
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aktörer. MSB får, med stöd av 3 kap. 8 b § förordningen (2003:789) om skydd 

mot olyckor, meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem för 

räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och 

annan utrustning. 

MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om 

ledning av kommunal räddningstjänst. I framtagandet av förslaget har 

referensgrupper för kommunal räddningstjänst, statlig räddningstjänst och 

sjukvård samt länsstyrelser lämnat synpunkter.  

Det är den första föreskriften inom området och ytterligare förslag till 

förtydliganden och förbättringar välkomnas. 

Ytterligare kunskapsmaterial 

Parallellt med arbetet med förslag till förskrifter driver MSB tillsammans med 

kommunal räddningstjänst projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal 

räddningstjänst. Ledningsdoktrinen som tas fram av projektet kommer att utgöra 

underlag för vidare utveckling av ledning. Ledningsdoktrinen är planerad att 

skickas på remiss under tiden den 1 april – 28 maj. Mer information om 

projektet finns på MSB:s webbplats, 

https://www.msb.se/els. 

Svara på remissen 

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, 

men senast den 20 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens 

helhetsperspektiv som utifrån de kommunala räddningstjänstorganisationernas 

perspektiv samt utifrån samverkande organisationers perspektiv. 

För att på bästa sätt omhänderta era och andras synpunkter ber vi att dessa, så 

långt det är praktiskt möjligt, följer och hänvisar till kapitel och paragraf i 

förslaget till föreskrifter. 

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad. 

Vänligen ange 

ärendenumret 2020-15102 i ert svar. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Anders Ahlström, 

anders.ahlstrom@msb.se, 

010-240 41 56. 

Konsekvensutredning beträffande förslag till föreskrifter om ledning av 

kommunal räddningstjänst  

Bakgrund 

Ett antal omfattande räddningsinsatser, exempelvis Västmanlandbranden 2014 

och flera av skogsbränderna 2018, har visat på behovet av att kommunal 

räddningstjänst ska kunna hantera omfattade och allvarliga olyckor effektivare. 

Genom ändring i lagen (2003:778)1 om skydd mot olyckor (LSO) ställs därför 

krav på kommunerna att de ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där 

https://www.msb.se/els
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en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. MSB har därefter 

bemyndigats att besluta om föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst med stöd av 3 kap. 8 b § förordningen (2003:789)2 om skydd 

mot olyckor. 

Ledningssystemen behöver ha ett mått av enhetlighet som möjliggör effektiv 

samverkan mellan olika kommuners organisationer för räddningstjänst och 

mellan deras respektive ledningssystem. Som alternativ till regelgivning kan 

kunskapsstyrning användas även fortsättningsvis. Det kan dock konstateras att 

behörighetsgrundande utbildningar av befattningshavare inom 

räddningstjänsten har skett i statlig regi sedan mitten av åttiotalet. Vidare att de 

allmänna råd (MSBFS 2012:5) om ledning av insatser i kommunal 

räddningstjänst som gavs ut 2012 i delar inte har tillämpats i tillräcklig 

omfattning. Detta talar för att en reglering behövs som komplement. 

I det fall reglering inte görs bedöms risken att ledningssystem utformas på olika 

sätt som stor. Det skulle innebära att den ökade förmåga som förändringarna i 

lagen om skydd mot olyckor syftar till blir mindre eller uteblir. 

Vidare minskar möjligheterna att uppnå de önskade effekterna genom 

utbildning, vägledning och tillsynsverksamhet i det fall ingen regelgivning 

utöver lag och förordning ges. Primärt berörs kommuner, och särskilt deras 

organisationer för räddningstjänst. Vidare berörs länsstyrelser, regioner 

(sjukvård), polismyndigheten samt övriga myndigheter som bedriver statlig 

räddningstjänst. I viss mån berörs andra aktörer som samverkar med kommunal 

räddningstjänst. Föreskrifterna innehåller ingen reglering om kommunernas 

samverkan med SOS Alarm Sverige AB och MSB har inte heller mandat att 

föreskriva om detta. De bestämmelser som påverkar denna fråga finns istället 

direkt i LSO. Konsekvensutredningen hanterar endast den reglering som finns i 

förslaget till föreskrifter. MSB har däremot, i samband med lagens 

ikraftträdande, fått mandat att utöva tillsyn över LSO i sin helhet. MSB kan i 

det sammanhanget, och mot bakgrund av 1 kap. 5 § LSO, i någon utsträckning 

behöva återkomma med generella råd kring tolkning av vad som framgår av 

LSO. 

Konsekvenser av regleringen 

Regleringen bedöms inte innebära ökade kostnader för kommunernas 

organisation för räddningstjänst utöver vad som hanterats i beredningen av 

lagändringen. Reglering bedöms vara i överensstämmelse med de skyldigheter 

som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

Kravet på ledningssystem, 3 kap. 16 a § LSO, träder i kraft den 1 januari 2022 

och i samband med det bör föreskrifterna träda i kraft. För att ge kommunerna 

förutsättningar att ordna sina ledningssystem för räddningstjänst är det dock av 

vikt att information om förslaget till föreskrifter kommuniceras så tidigt som 

möjligt. 

Konsekvenser av regleringen för företag 
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Regleringen bedöms inte påverka företag i allmänhet. Regleringen bedöms inte 

påverka konkurrensförhållanden. Vi bedömer att ingen särskild hänsyn till små 

företag behöver tas beträffande denna reglering. Föreskriften har utformats för 

att beskriva vilka förmågor som ett ledningssystem för kommunal 

räddningstjänst ska ha. Förmågekraven rör såväl den övergripande ledningen 

som ledning av räddningsinsatser. Förmågekraven bedöms som väsentliga för 

kommunernas arbete med att dimensionera sina ledningssystem. Vidare ställs 

krav på ett begränsat antal roller, utöver rollerna i LSO; räddningschef och 

räddningsledare. Rollerna bedöms som väsentliga för att uppnå en viss 

enhetlighet mellan ledningssystemen som ska bidra till effektivare samverkan. 

Rollerna beskrivs dock inte i detalj för att ge utrymme inom regleringens ramar 

för anpassning och utveckling. Föreskriften ställer krav på att det i 

ledningssystemet ständigt ska finnas beslutsfattare som kan fatta beslut utifrån 

delegeringsbara befogenheter som LSO ger räddningschef eller räddningsledare. 

Det har bedömts som tämligen verkningslöst att föreskriva om ledningssystem 

utan att ange vilka befogenheter befattningshavare i ledningssystemet ska kunna 

tillämpa. Föreskriften anger dock inte hur delegation av dessa befogenheter ska 

ordnas. Föreskriften har utformats för att möjliggöra att räddningsledarens 

befogenheter ska kunna utövas i olika delar av ledningssystemet. Det ger 

möjlighet för kommunerna att anpassa delegationsordningen till de lokala 

förutsättningarna. Det är vidare nödvändigt för att hantera olika typer av 

händelser och olika tillgång till behöriga räddningsledare. Exempelvis kan en 

befattningshavare i en övergripande ledning behöva verka som räddningsledare 

när ett räddningsvärn, utan behörig räddningsledare, genomför en 

räddningsinsats. Föreskriften beskriver att räddningsledare ska verka utifrån den 

styrning som den övergripande ledningen ger. Föreskriften anger inte vilka 

befattningshavare i den övergripande ledningen som ska ha befogenhet att ge 

denna styrning, som baseras på räddningschefens befogenheter, utan lämnar till 

kommunerna att beskriva detta. Antalet roller som beaktas i föreskrifterna har 

begränsats till de som bedömts som väsentliga för att ge goda förutsättningar 

för effektiv samverkan mellan olika kommuners organisationer för 

räddningstjänst och mellan deras respektive ledningssystem. Beträffande de 

allmänna råd som rör statens övertagande av ansvar för kommunal 

räddningstjänst har dessa baserats på MSBFS 2012:5 och utvecklats utifrån 

erfarenheterna från de omfattande räddningsinsatserna 2014 och 2018 samt 

MSB:s tillsyn av länsstyrelsernas förmåga att överta ansvar för kommunal 

räddningstjänst. Det har bedömts lämpligt att förtydliga, utöver hur ett 

övertagande bör göras, hur genomförandet övergripande kan organiseras och 

hur kommunernas organisationer för räddningstjänst, deras ledningssystem och 

befattningshavare bör nyttjas. Detta bedöms som angeläget då kommunernas 

samarbete beträffande övergripande ledning av räddningstjänst sannolikt 

kommer att omfatta ett större antal kommuner och inte sällan flera län flera län. 

Föreskrifterna bedöms inte förändra kommunala befogenheter eller kyldigheter, 

inte heller grunderna för kommunernas organisation eller verksamhetsformer. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst 

2. Borås Stads svar på remiss   

Samverkan 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

Beslutet expedieras till 

1. registrator@msb.se (ange MSB 2020-15102) 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 
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Datum 

2021-03-10 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00085 1.1.2.1 

 

Rangbar Mohammad 
Handläggare 
033 357281 
 

registrator@msb.se 

MSB, 651 81 Karlstad 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av förslag till 

nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst 

MSB 2020-15102 

Beslut 

Borås Stad tillstryker remissen efter samverkan med Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund (SÄRF). Borås Stad anser att föreslagna föreskrifter är 

ett steg i rätt riktning mot att utveckla och effektivisera ledning och samverkan 

vid större händelser som kräver omfattande räddningstjänstinsatser, men 

understryker vikten av att förändringarna genomförs på ett sådant sätt att det 

inte leder till negativa konsekvenser i form av minskad förmåga på lokal nivå. 

Som t.ex. minskade personella resurser eller ledningsfunktioner, 

spetskompetens, ledningslokaler och ledningssystem som kan äventyra bl.a. 

svarstider vid larm och minskad förmåga till operativ hantering av 

vardagshändelser som kan leda till en sårbarhet för den kommunala 

räddningstjänsten på lokal nivå. 

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig angående remiss av förslag till nya 

föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst. 

Borås Stad anser att föreslagna föreskrifter är ett steg i rätt riktning mot att 

utveckla och effektivisera ledning och samverkan vid större händelser som 

kräver omfattande räddningstjänstinsatser, men understryker vikten av att 

förändringarna genomförs på ett sådant sätt att det inte leder till negativa 

konsekvenser i form av minskad förmåga på lokal nivå. Som t.ex. minskade 

personella resurser eller ledningsfunktioner, spetskompetens, ledningslokaler 

och ledningssystem som kan äventyra bl.a. svarstider vid larm och minskad 

förmåga till operativ hantering av vardagshändelser som kan leda till en 

sårbarhet för den kommunala räddningstjänsten på lokal nivå. 
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Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps författningssamling 

 
1 kap.  

 

1 
 

Förslag till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter om ledning av kommunal räddnings-

tjänst; 

beslutade den dd mmm 2021.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med 

stöd av 3 kap. 8 b § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor1, och 

beslutar följande allmänna råd.  

 

 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Dessa föreskrifter innehåller följande kapitel.  

- 1 kap  Inledande bestämmelser  

- 2 kap  Ledningssystem för kommunal räddningstjänst  

- 3 kap  Statens övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst  

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kommunens lednings-

system för räddningstjänst.  

Föreskrifterna innehåller även allmänna råd om statens övertagande av 

ansvaret för kommunal räddningstjänst samt hur ledningssystemet bör 

användas i dessa fall.  

Begreppsförklaring 

2 § De begrepp som definieras i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor2 (LSO) används med samma innebörd i dessa föreskrifter.  

  

___________________________________________________________________________ 
1 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883.  
2 Lagen senast ändrad genom SFS 2020:882.  

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

ISSN 2000-1886 
MSBFS 
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3 § I föreskrifterna avses med  

ledningssystem Alla de delar i en verksamhet som 

åstadkommer ledning. Det inne-

fattar bland annat förhållningssätt, 

organisation och grundläggande 

principer för hur arbetet ska be-

drivas, exempelvis definiering av 

befattningar, fördelning av 

befogenheter, grunder för ledar-

skap, principer för utförande av 

uppdraget och tekniska system.  

övergripande ledning Del av ledningssystemet som leder 

räddningstjänstverksamheten på en 

övergripande nivå. Det inbegriper 

att definiera organisationens roll, 

sätta ramar för räddningsinsatser 

samt prioritera och fördela resurser 

till olika insatser medan beredskap 

upprätthålls för att kunna möta 

övriga risker. Uppgifterna för den 

övergripande ledningen anges 

närmare i 2 kap 4 § och 5 §.  

 

 

2 kap. Ledningssystem för kommunal räddnings-

tjänst 

Ledningssystemets utformning 

1 § Ledningssystemet för räddningstjänst ska utformas så att det upp-

fyller de verksamhetsmål som anges i kommunens handlingsprogram för 

räddningstjänst.  

Då flera kommuner samarbetar om ett ledningssystem ska lednings-

systemet utformas så att det uppfyller de verksamhetsmål som anges i 

samtliga samarbetande kommuners handlingsprogram för räddningstjänst.  

Allmänna råd 

Utformningen av kommunens ledningssystem för räddningstjänst bör utöver 
handlingsprogrammet för räddningstjänst utgå från uppföljning av tidigare 
genomförda räddningsinsatser och olycksundersökningar. Såväl lokalt som 
nationellt sammanställda kunskaper bör användas.  

Kommunen bör samarbeta med andra kommuner för att se till att lednings-
systemet har tillräcklig kapacitet och robusthet för att utföra sina uppgifter.  
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2 § Ledningssystemets kapacitet ska vara dimensionerad för att 

kommunen ska kunna leda de räddningsinsatser som kan behöva utföras 

utifrån de risker för olyckor som framgår av handlingsprogrammet för 

räddningstjänst.  

Genom ledningssystemet ska kommunen både ha förmåga att hantera flera 

räddningsinsatser samtidigt och ha förmåga att hantera omfattande 

räddningsinsatser.  

Ledningssystemet ska vidare ha beredskap för att leda ytterligare 

räddningsinsatser.  

Allmänna råd 

Förmågan att hantera flera räddningsinsatser samtidigt och förmågan att hantera 
omfattande räddningsinsatser bör dimensioneras utifrån följande aspekter:  

1. Förmåga att samverka med flera andra aktörer för de samtidiga och 
omfattande räddningsinsatser som kan förekomma.  

2. Förmåga att begära och nyttja externa resurser.  

3. Förmåga att uppfatta och analysera särskilt komplexa eller svårtolkade 

skeenden samt vidta komplicerade åtgärder.  

 

3 § Ledningssystemets utformning och hur ledningssystemet ska 

användas för ledning av räddningstjänst ska fastställas och dokumenteras.  

Ifall ledningssystemet utövas gemensamt för flera kommuner ska de 

styrande dokumenten för ledningssystemet gälla för alla berörda kommuner.  

Allmänna råd 

Ledningssystemets utformning och användning för ledning av räddningstjänst 
bör baseras på de vägledningar MSB ger ut. Därutöver bör ledningssystemets 
utformning och användning baseras på och utvecklas utifrån övrig kunskap inom 
området ledning av räddningstjänst.  

Den dokumentation som beskriver ledningssystemets utformning och hur 

ledningssystemet ska användas bör innehålla:  

1. Ledningssystemets utformning och omfattning.  

2. Hur befogenheter är fördelade.  

3. Hur ledningen av räddningstjänsten bör organiseras efter förutsättningarna 

för ledning vid olika räddningsinsatser.  

4. Hur ledning bör organiseras vid samhällsstörningar som kräver omfattande 
samverkan med andra aktörer.  

5. Hur den övergripande ledningens befattningshavare bör hantera situationer 
då de styrande dokumenten inte ger tillräcklig vägledning.  
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Övergripande ledning 

4 § Ledningssystemet ska ha förmåga att bedöma och anpassa ledning 

och användning av räddningsresurser i förhållande till de risker som 

beskrivs i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst, det riskanalys-

arbete som ligger till grund för handlingsprogrammet samt risker av mer 

momentan karaktär som identifieras i den övergripande ledningens om-

världsbevakning, behovet av beredskap och pågående räddningsinsatser.  

Denna bedömning och anpassning ska ske kontinuerligt.  

5 § Den övergripande ledningen ska ha förmåga att  

1. bevaka skeenden som är relevanta för ledning av räddningstjänst, 

värdera dessa skeenden och vid behov initiera de åtgärder som 

behövs,  

2. besluta om omfattningen av beredskap utifrån handlingsprogram, 

hjälpbehov, aktuella risker och det hot pågående händelser innebär 

för olika skyddsvärden,  

3. besluta om inledande av räddningsinsats och att utse räddningsledare,  

4. besluta om initial resurstilldelning för räddningsinsatser och därefter 

besluta om löpande resursförsörjning av dem,  

5. besluta om avsikt med räddningsinsatser, målet med dem och vilken 

effekt de ska ha,  

6. kunna fördela och omfördela resurser mellan pågående räddnings-

insatser,  

7. kunna begära externa resurser,  

8. besluta om organisering av den övergripande ledningen och 

ledningen av räddningsinsatser,  

9. följa upp och tillse att räddningsinsatserna genomförs effektivt,  

10. samverka med andra aktörer och bidra till aktörsgemensam 

inriktning och samordning,  

11. informera allmänheten om händelser som ledningssystemet berörs 

av, samt  

12. kontinuerligt dokumentera vidtagna åtgärder.  

6 § I ledningssystemet ska det ständigt finnas en eller flera beslutsfattare 

tillgängliga för att omedelbart fatta beslut att inleda en räddningsinsats, utse 

räddningsledare och i övrigt kunna ta de beslut som behövs för att 

räddningstjänsten ska bedrivas effektivt.  

Allmänna råd 

Ledningssystemets beslutsfattare bör verka enligt de instruktioner och den 
inriktning som angivits av de räddningschefer som ger uppdrag till lednings-
systemet.  

Om delegation eller vidaredelegation av räddningschefens beslutsbefogen-
heter ska göras bör lämpligheten av detta bedömas i varje enskilt fall.  
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7 § Vakthavande räddningschef har ansvaret för den övergripande 

ledningen.  

8 § Den övergripande ledningens löpande verksamhet ska ledas av ett 

vakthavande befäl som lyder under vakthavande räddningschef.  

9 § I ledningssystemet ska finnas en planering för hur vakthavande 

räddningschefs och vakthavande befäls ansvar ska utövas var för sig och i 

relation till varandra.  

Allmänna råd 

De som utses att verka som vakthavande räddningschef och vakthavande befäl 

bör ha erfarenhet av och skicklighet att leda större organisationer och samverka 
med många aktörer samt ha mycket god kunskap om räddningstjänst och 
berörda kommuners organisationer för räddningstjänst och övriga regionala för-
hållandena av betydelse för räddningstjänsten.  

Planeringen för hur vakthavande räddningschefs och vakthavande befäls 

ansvar bör utövas bör beskriva hur ansvarsfördelningen görs tydlig över tid och 
när information ska utbytas.  

Rollerna vakthavande räddningschef och vakthavande befäl bör baseras på 

vägledningar från MSB.  

 

Räddningsledare 

Allmänna råd 

I den övergripande ledningen bör finnas en befattningshavare med befogenhet 
att  

1. besluta om att utföra bevakning på ägarens eller nyttjanderättshavarens 
bekostnad enligt 3 kap. 9 § 2 st. LSO,  

2. tillsammans med övriga räddningsledare i berörda kommuner besluta 
vilken kommun som ska ansvara för ledning av räddningsinsatsen enligt 3 
kap. 16 a § LSO,  

3. besluta om att enskild ska fullgöra tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § LSO, samt  

4. besluta om i vilken omfattning kommunen behöver delta i en räddnings-
insats som leds av annan kommun eller statlig myndighet enligt 6 kap. 7 § 
LSO.  

De som utses till räddningsledare vid omfattande räddningsinsatser bör utöver 
räddningsledarbehörighet ha erfarenhet av och skicklighet att leda större 
organisationer och samverka med många aktörer.  

Om delegation eller vidaredelegation av räddningsledarens beslutsbefogen-
heter ska göras bör lämpligheten i detta bedömas i varje enskilt fall.  

Om en räddningsledare ansvarar för flera räddningsinsatser samtidigt, bör 
lämpligheten i detta i varje enskilt fall prövas av befattningshavare i den över-
gripande ledningen.  
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10 § Räddningsledaren ska utifrån den styrning som ges av den över-

gripande ledningen besluta om mål och inriktning för räddningsinsatsen 

samt hur insatsen ska genomföras.  

Allmänna råd 

Den geografiska placeringen av räddningsledare och underställda ledningsroller 
bör anpassas utifrån förutsättningarna för att bedriva ledning både med hänsyn 
till förhållanden vid insatsen och utifrån ledningssystemets utformning och 
förmåga.  
 

Ledning av räddningsinsats 

11 § Ledningen av en räddningsinsats ska ha förmåga att  

1. utifrån den styrning som ges av den övergripande ledningen besluta 

om mål och inriktning för räddningsinsatsen samt hur insatsen ska 

genomföras,  

2. besluta om organisering av den enskilda räddningsinsatsen,  

3. besluta om fördelning av uppgifter och resurser till olika 

organisatoriska delar,  

4. regelbundet rapportera till den övergripande ledningen hur 

räddningsinsatsen genomförs och vilka effekter den ger,  

5. besluta om samordningen av räddningsinsatsens genomförande och 

prioritering i utförandet av uppgifterna,  

6. löpande följa upp räddningsinsatsen genomförande och anpassa 

genomförandet  

7. säkerställa samverkan med andra aktörer enligt den övergripande 

ledningens styrning, samt  

8. ge riktlinjer och instruktioner om samverkan till underställda.  

Inledande och avslutande av räddningsinsats 

12 § För att skyndsamt kunna bedöma om det finns en skyldighet att 

inleda en räddningsinsats ska ledningssystemet ha en planering för hur dessa 

bedömningar ska göras.  

Allmänna råd 

Om det vid ingående alarmering inte finns tillräckligt tydliga indikationer på att en 
olycka inträffat, eller om det saknas tillräckligt med information för att besluta om 
att inleda en räddningsinsats eller hur den ska genomföras bör ledningssystemet 
försöka skaffa nödvändig kännedom om händelsen.  

Planeringen för hur bedömningar om det föreligger en skyldighet att inleda en 
räddningsinsats bör beskriva:  

1. Hur hantering bör ske av inkommen alarmering som uppenbart inte 
föranleder behov av bedömning eller att räddningsresurser larmas ut, 

exempelvis felringningar.  
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2. När räddningsresurser kan larmas ut vid olika tydligt beskrivna situationer 
utan att invänta beslut om inledande av räddningsinsats samt hur den 
övergripande ledningen omedelbart då kan informeras.  

3. Hur prioriteringar bör göras när mängden inkommande alarmering över-
stiger ledningssystemets förmåga.  

 

13 § De skriftliga besluten om att inleda eller inte inleda räddningsinsats 

ska hanteras så att de är tillgängliga för ledningssystemets beslutsfattare och 

kan utgöra grund för beslut om att avsluta en insats eller för att ompröva 

skyldigheten att inleda räddningsinsats.  

14 § Ledningssystemet ska ha en planering för hur räddningsledare 

omedelbart kan utses när beslut om att inleda räddningsinsats har fattats.  

15 § Ledningssystemet ska ha förmåga att kontinuerligt värdera om 

kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda och avsluta räddningsinsatsen då 

så inte längre är fallet.  

Ledningssystemets personal 

16 § Ledningssystemet ska resursförsörjas med personal så att ledning kan 

utföras kontinuerligt vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser, vid 

stora räddningsinsatser och i övrigt vid alla de situationer som kan förutses 

enligt kommunens handlingsprogram för räddningstjänst.  

Resursförsörjningen av personal ska ordnas så att ledningssystemet skynd-

samt kan förstärkas om behov uppstår.  

Allmänna råd 

Vid bemanningen av ledningssystemet bör hänsyn tas till behovet av kompetens 
för respektive roll, lokala förhållanden i kommunen samt de särskilda behov som 
kan förutses finnas vid enskilda räddningsinsatser.  

När flera kommuner samarbetar om ett ledningssystem bör ovanstående 
bedömningar göras utifrån samtliga samarbetande kommuner.  

För den övergripande ledningens löpande verksamhet bör vakthavande befäl 
ha tillgång till personal i tillräcklig omfattning för att hantera uppgifterna i  
2 kap 4 § och 5 §.  

 

17 § Det ska finnas en planering för hur ledningssystemets förmåga att 

utöva ledning ska upprätthållas genom utbildning och övning.  

Allmänna råd 

Övning och utbildning bör ske regelbundet för att upprätthålla den kompetens 
och förmåga att leda arbetet som behövs i samband med räddningsinsatser.  
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Övningar bör vara av varierande karaktär och ges till all berörd personal. 
Övningarna bör omfatta både individernas förmåga och organisationens samlade 
förmåga.  

Övningarna bör även omfatta förmågan att samverka med andra 

organisationer.  

 

18 § Ledningssystemet ska utformas så att det, utöver rollerna vakt-

havande räddningschef, vakthavande befäl och räddningsledare, kan 

använda följande roller när ledningen av en räddningsinsats organiseras:  

1. Insatschef  

2. Storsektorchef  

3. Sektorchef  

4. Gruppchef  

Allmänna råd 

Ledningssystemet bör utformas så att det kan nyttja samtliga roller beskrivna i 
vägledningar från MSB.  

Rollerna insatschef, storsektorchef, sektorchef och gruppchef bör baseras på 

vägledningar från MSB.  

 

19 § Ledningssystemet ska kunna tillsätta ett ledningsstöd och organisera 

det med följande roller:  

1. Stabschef  

2. Funktionschef  

3. Stabsmedlem  

Allmänna råd 

Ledningsstöd bör kunna tillsättas i alla delar i ledningssystemet för att öka 
effektiviteten. Ledningsstöd bör inte vara begränsat till att verka för endast en roll 
i ledningssystemet utan kunna bidra till hela ledningssystemets effektivitet.  

Organiseringen av ledningsstödet bör ske om det bedöms ge bättre effekt än 
flera direkt underställda medarbetare.  

Rollerna stabschef, funktionschef och stabsmedlem bör baseras på väg-

ledningar från MSB.  

 

Märkning av personalens arbetskläder 

20 § De roller som nämns i denna föreskrift och allmänna råd ska kunna 

synliggöras med varselväst enligt standard EN ISO 20471 (utgåva 1, 

fastställd 2013-03-25), röd markeringsfärg, samt rollbenämningar textade i 

versaler.  
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Allmänna råd 

Utmärkning av rollerna i övergripande ledning bör ske när det bedöms underlätta 
arbetet i den övergripande ledningen. Faktorer som bör bedömas är antal 
personer i den övergripande ledningen och om det finns andra aktörer som 
arbetar samlokaliserat med den övergripande ledningen.  

Roller som verkar i ledningen av en räddningsinsats bör alltid utmärkas enligt  

2 kap 20 §.  

 

Ledningssystemets tekniska robusthet 

21 § Ledningssystemets tekniska infrastruktur ska ordnas så att ledning 

kan utföras utan avbrott eller störningar även vid flera samtidigt pågående 

räddningsinsatser, vid omfattande räddningsinsatser och i övrigt vid alla de 

situationer som kan förutses enligt kommunens handlingsprogram för 

räddningstjänst.  

Allmänna råd 

Den övergripande ledningens ledningsplats bör ha tillgång till testad reservkraft.  
Samtliga kommunikationssystem som har en funktion för den övergripande 

ledningen vid räddningsinsatser eller vid större samhällsstörningar bör finnas att 
tillgå vid ledningsplatsen eller ledningsplatserna.  

Det bör finnas redundans och robusthet inom ledningssystemets 
kommunikationssystem (IT, tele, radio).  

Ledningssystemet bör ha en god förmåga att upprätthålla informations-
tillgångarnas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.  

 

Ledningsplatser för övergripande ledning 

22 § Ledningssystemet ska, utöver ordinarie ledningsplats för den över-

gripande ledningen, vara ordnat med  

1. alternativ ledningsplats för den övergripande ledningen, eller  

2. flera ledningsplatser där några av dessa tillsammans kan svara för 

hela den övergripande ledningens verksamhet.  

Allmänna råd 

Ledningssystemet bör vara ordnat så att den övergripande ledningen omedelbart 
kan tas över på en alternativ ledningsplats om den primära ledningsplatsen inte 
kan användas.  

Den alternativa ledningsplatsen och reservledningsplatsens funktionsduglighet 
bör säkerställas genom utbildning, övning och regelbunden provdrift.  

Ledningssystemet bör vara ordnat så att ledningssystemets olika 
organisatoriska delar har förmåga till självständigt agerande i de fall delar av 
ledningssystemet tekniska delar inte fungerar.  
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23 § Den övergripande ledningens ledningsplats ska ordnas så att 

ledningen kan verka ostört.  

Allmänna råd 

Den övergripande ledningens ledningsplats bör vara utformad så att endast 
behörig personal har tillträde till lokalerna för att säkerställa en god informations-
säkerhet och minska risken för störningar i verksamheten.  
 

 

 

3 kap. Statens övertagande av ansvar för kommunal 

räddningstjänst 

Kriterier för övertagande 

Allmänna råd 

Länsstyrelsen bör vid omfattande räddningsinsatser kontinuerligt bedöma om 
den ska ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst i berörda kommuner.  

Länsstyrelsen bör ha en planering för hur bedömningen och övertagandet ska 
genomföras. Bedömningen av ett eventuellt övertagande bör ske i samarbete 
med de berörda kommunerna.  

Innan länsstyrelsen beslutar om att överta ansvaret för räddningstjänsten bör 
länsstyrelsen pröva om det är tillräckligt att bistå de berörda kommunerna med 
t.ex. ledningsstöd och informationsinsatser.  

Länsstyrelsen bör ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid om-
fattande räddningsinsatser när en eller flera drabbade kommuner inte själva har 
förmåga att ensamma eller i samverkan med andra utföra räddningsinsatser på 
ett tillfredställande och effektivt sätt i enlighet med de krav LSO ställer.  

Något av följande förhållanden bör föreligga för att länsstyrelsen ska ta över 

ansvaret för kommunal räddningstjänst vid omfattande räddningsinsatser.  

1. Det ställs större krav på ledning än vad de berörda kommunerna har 

förmåga till.  

2. Berörda kommuner har stora svårigheter att samverka och samordna 
verksamheten sinsemellan eller med statliga myndigheter.  

3. Berörda kommuner kan inte få överblick över eller tillgång till de resurser 
som är nödvändiga för räddningsinsatsen.  

4. Händelsen som föranleder räddningsinsatsen kan utvecklas till att omfatta 
flera ledningssystems geografiska områden och det kan befaras att de inte 
har förmåga att samordna verksamheten.  

5. Det ställs så stora krav på uthållighet att de berörda kommunerna inte 
klarar att upprätthålla sin beredskap för ytterligare räddningsinsatser.  

6. En eller flera kommuner begär att länsstyrelsen tar över ansvaret.  
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Planering 

Allmänna råd 

Länsstyrelsens planering för övertagande av ansvar för kommunal räddnings-
tjänst ska baseras på de regionala förhållandena och baseras på följande.  

1. Kommunernas planering och organisering av räddningstjänsten.  

2. Kännedom om angränsande läns resurser för kommunal räddningstjänst.  

3. Samarbete med andra länsstyrelser för att möjliggöra att en eller flera 
kommuner kan tillföras resurser från andra län på ett effektivt sätt.  

4. Länsstyrelsens behov av resurser för att samtidigt utöva länsstyrelsens 
geografiska områdesansvar och ansvaret för kommunal räddningstjänst.  

I det fall kommunernas räddningstjänstverksamhet är organiserad över läns-
gränser bör länsstyrelserna tillsammans planera för hur övertagande av ansvar 
för kommunal räddningstjänst ska genomföras.  

Länsstyrelsen bör vid övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst ta 
över ansvar för hela den geografiska yta en övergripande ledning ansvarar för.  

Länsstyrelsen bör planera för att använda räddningstjänstverksamhetens 
ordinarie rutiner och delegationer när de utser räddningsledare för övriga 

räddningsinsatser och tillser att beredskapen är tillräcklig i berörda kommuner.  

 

Ledning av räddningstjänst 

Allmänna råd 

Vid övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst bör länsstyrelsen utse 
en person som får det övergripande ansvaret räddningstjänsten. Denna person 
bör benämnas räddningstjänstansvarig.  

Vid ett övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst bör räddnings-
cheferna i berörda kommuner fortsatt svara för ledning av sina respektive 
organisationer, dock underställda den som är räddningstjänstansvarig.  

De som utses av länsstyrelsen att ansvara övergripande för räddningstjänst-
verksamheten bör utöver räddningsledarbehörighet ha erfarenhet och skicklighet 
för uppdraget, ha kunskap om länsstyrelsens roll och uppdrag i dessa situationer 
samt god kunskap om de regionala förhållandena.  

De som utses till räddningsledare vid omfattande räddningsinsatser bör utöver 
räddningsledarbehörighet och grundläggande kompetens ha erfarenhet av och 
skicklighet att leda större organisationer och samverka med många aktörer.  

Länsstyrelsen bör i sin planering säkerställa tillgång till personal som kan 
komma ifråga som räddningsledare och andra ledningsroller om länsstyrelsen tar 
över ansvaret för kommunal räddningstjänst.  

Länsstyrelsen bör utbilda och öva den personal som planeras att ingå i läns-
styrelsens organisation för att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst.  
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______________ 

Ikraftträdande 

Denna författning träder i kraft 2022-01-01 då Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskaps allmänna råd (MSBFS 2012:5) om ledning av insatser 

i kommunal räddningstjänst upphör att gälla.  

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

 

 

CAMILLA ASP  

 

 

 

 Anders Ahlström  

 Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande  
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Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm  
Telefon: 08-598 191 90 
E-post: kundservice@nj.se 
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer 
Beställningsnummer:  
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Konsekvensutredning beträffande förslag till föreskrifter om 

ledning av kommunal räddningstjänst 

Bakgrund 

Ett antal omfattande räddningsinsatser, exempelvis Västmanlandbranden 2014 och flera av 

skogsbränderna 2018, har visat på behovet av att kommunal räddningstjänst ska kunna 

hantera omfattade och allvarliga olyckor effektivare. Genom ändring i lagen (2003:778)1 

om skydd mot olyckor (LSO) ställs därför krav på kommunerna att de ska ha ett lednings-

system för räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. MSB 

har därefter bemyndigats att besluta om föreskrifter om ledning av kommunal räddnings-

tjänst med stöd av 3 kap. 8 b § förordningen (2003:789)2 om skydd mot olyckor.  

Ledningssystemen behöver ha ett mått av enhetlighet som möjliggör effektiv samverkan 

mellan olika kommuners organisationer för räddningstjänst och mellan deras respektive 

ledningssystem.  

Som alternativ till regelgivning kan kunskapsstyrning användas även fortsättningsvis. Det 

kan dock konstateras att behörighetsgrundande utbildningar av befattningshavare inom 

räddningstjänsten har skett i statlig regi sedan mitten av åttiotalet. Vidare att de allmänna 

råd (MSBFS 2012:5) om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst som gavs ut 2012 

i delar inte har tillämpats i tillräcklig omfattning. Detta talar för att en reglering behövs 

som komplement.  

I det fall reglering inte görs bedöms risken att ledningssystem utformas på olika sätt som 

stor. Det skulle innebära att den ökade förmåga som förändringarna i lagen om skydd mot 

olyckor syftar till blir mindre eller uteblir.  

Vidare minskar möjligheterna att uppnå de önskade effekterna genom utbildning, väg-

ledning och tillsynsverksamhet i det fall ingen regelgivning utöver lag och förordning ges.  

Primärt berörs kommuner, och särskilt deras organisationer för räddningstjänst. Vidare 

berörs länsstyrelser, regioner (sjukvård), polismyndigheten samt övriga myndigheter som 

bedriver statlig räddningstjänst. I viss mån berörs andra aktörer som samverkar med 

kommunal räddningstjänst.  

                                                   
1 Lagen senast ändrad genom SFS 2020:882.  
2 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883.  

 PM   

Datum 

2021-01-19 

Ärendenr 

MSB 2020-15102 

 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

Anders Ahlström 

+4610-240 4156 

anders.ahlstrom@msb.se 

 

https://www.msb.se/
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Föreskrifterna innehåller ingen reglering om kommunernas samverkan med SOS Alarm 

Sverige AB och MSB har inte heller mandat att föreskriva om detta. De bestämmelser som 

påverkar denna fråga finns istället direkt i LSO. Konsekvensutredningen hanterar endast 

den reglering som finns i förslaget till föreskrifter. MSB har däremot, i samband med 

lagens ikraftträdande, fått mandat att utöva tillsyn över LSO i sin helhet. MSB kan i det 

sammanhanget, och mot bakgrund av 1 kap. 5 § LSO, i någon utsträckning behöva åter-

komma med generella råd kring tolkning av vad som framgår av LSO.  

 

Konsekvenser av regleringen 

Regleringen bedöms inte innebära ökade kostnader för kommunernas organisation för 

räddningstjänst utöver vad som hanterats i beredningen av lagändringen.  

Reglering bedöms vara i överensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen.  

Kravet på ledningssystem, 3 kap. 16 a § LSO, träder i kraft den 1 januari 2022 och i 

samband med det bör föreskrifterna träda i kraft. För att ge kommunerna förutsättningar 

att ordna sina ledningssystem för räddningstjänst är det dock av vikt att information om 

förslaget till föreskrifter kommuniceras så tidigt som möjligt.  

 

Konsekvenser av regleringen för företag 

Regleringen bedöms inte påverka företag i allmänhet.  

Regleringen bedöms inte påverka konkurrensförhållanden.  

Vi bedömer att ingen särskild hänsyn till små företag behöver tas beträffande denna 

reglering.  

Föreskriften har utformats för att beskriva vilka förmågor som ett ledningssystem för 

kommunal räddningstjänst ska ha. Förmågekraven rör såväl den övergripande ledningen 

som ledning av räddningsinsatser. Förmågekraven bedöms som väsentliga för 

kommunernas arbete med att dimensionera sina ledningssystem.  

Vidare ställs krav på ett begränsat antal roller, utöver rollerna i LSO; räddningschef och 

räddningsledare. Rollerna bedöms som väsentliga för att uppnå en viss enhetlighet mellan 

ledningssystemen som ska bidra till effektivare samverkan. Rollerna beskrivs dock inte i 

detalj för att ge utrymme inom regleringens ramar för anpassning och utveckling.  

Föreskriften ställer krav på att det i ledningssystemet ständigt ska finnas beslutsfattare som 

kan fatta beslut utifrån delegeringsbara befogenheter som LSO ger räddningschef eller 

räddningsledare. Det har bedömts som tämligen verkningslöst att föreskriva om lednings-

system utan att ange vilka befogenheter befattningshavare i ledningssystemet ska kunna 

tillämpa. Föreskriften anger dock inte hur delegation av dessa befogenheter ska ordnas.  

https://www.msb.se/
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Föreskriften har utformats för att möjliggöra att räddningsledarens befogenheter ska 

kunna utövas i olika delar av ledningssystemet. Det ger möjlighet för kommunerna att 

anpassa delegationsordningen till de lokala förutsättningarna. Det är vidare nödvändigt för 

att hantera olika typer av händelser och olika tillgång till behöriga räddningsledare. 

Exempelvis kan en befattningshavare i en övergripande ledning behöva verka som 

räddningsledare när ett räddningsvärn, utan behörig räddningsledare, genomför en 

räddningsinsats.  

Föreskriften beskriver att räddningsledare ska verka utifrån den styrning som den över-

gripande ledningen ger. Föreskriften anger inte vilka befattningshavare i den övergripande 

ledningen som ska ha befogenhet att ge denna styrning, som baseras på räddningschefens 

befogenheter, utan lämnar till kommunerna att beskriva detta.  

Antalet roller som beaktas i föreskrifterna har begränsats till de som bedömts som 

väsentliga för att ge goda förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika kommuners 

organisationer för räddningstjänst och mellan deras respektive ledningssystem.  

Beträffande de allmänna råd som rör statens övertagande av ansvar för kommunal 

räddningstjänst har dessa baserats på MSBFS 2012:5 och utvecklats utifrån erfarenheterna 

från de omfattande räddningsinsatserna 2014 och 2018 samt MSB:s tillsyn av läns-

styrelsernas förmåga att överta ansvar för kommunal räddningstjänst.  

Det har bedömts lämpligt att förtydliga, utöver hur ett övertagande bör göras, hur genom-

förandet övergripande kan organiseras och hur kommunernas organisationer för 

räddningstjänst, deras ledningssystem och befattningshavare bör nyttjas. Detta bedöms 

som angeläget då kommunernas samarbete beträffande övergripande ledning av 

räddningstjänst sannolikt kommer att omfatta ett större antal kommuner och inte sällan 

flera län flera län.  

Föreskrifterna bedöms inte förändra kommunala befogenheter eller skyldigheter, inte 

heller grunderna för kommunernas organisation eller verksamhetsformer.  

https://www.msb.se/
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Remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av 

kommunal räddningstjänst 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal 

räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänstverksamheter samt 

ökad förmåga till samverkan med andra aktörer. MSB får, med stöd av 3 kap. 8 b § för-

ordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, meddela föreskrifter om kommunens 

ledningssystem för räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon 

och annan utrustning.  

MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om ledning av 

kommunal räddningstjänst. Konsekvensutredning av regleringen bifogas. Förslaget till nya 

föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning finns även på MSB:s webbplats 

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/.  

I framtagandet av förslaget har referensgrupper för kommunal räddningstjänst, statlig 

räddningstjänst och sjukvård samt länsstyrelser lämnat synpunkter. Det är den första 

föreskriften inom området och ytterligare förslag till förtydliganden och förbättringar 

välkomnas.  

 

Remissdialog 

En remissdialog kommer att äga rum onsdagen den 17 februari kl. 09.00-12.00 för den 

som har frågor att ställa med anledning av remissen av regleringen. Mer information samt 

länk till anmälan återfinns på MSB:s informationssida om förändringarna i LSO 

https://www.msb.se/forandringarlso.  

 

Ytterligare kunskapsmaterial 

Parallellt med arbetet med förslag till förskrifter driver MSB tillsammans med kommunal 

räddningstjänst projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Lednings-

doktrinen som tas fram av projektet kommer att utgöra underlag för vidare utveckling av 

ledning. Ledningsdoktrinen är planerad att skickas på remiss under tiden den 1 april – 

28 maj. Mer information om projektet finns på MSB:s webbplats, 

https://www.msb.se/els.  

 Datum 

2021-01-20 

Ärendenr 

MSB 2020-15102 

 

Ert datum 

Ange ert datum 

Er referens 

Ange er referens 

 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

Anders Ahlström 
+4610-240 4156 

anders.ahlstrom@msb.se 

Enligt sändlista  

https://www.msb.se/
https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/
https://www.msb.se/forandringarlso
https://www.msb.se/els
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Svara på remissen 

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, men senast 

den 20 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens helhetsperspektiv som uti-

från de kommunala räddningstjänstorganisationernas perspektiv samt utifrån samverkande 

organisationers perspektiv.  

För att på bästa sätt omhänderta era och andras synpunkter ber vi att dessa, så långt det är 

praktiskt möjligt, följer och hänvisar till kapitel och paragraf i förslaget till föreskrifter.  

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad. Vänligen ange 

ärendenumret 2020-15102 i ert svar. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Anders Ahlström, anders.ahlstrom@msb.se,  

010-240 41 56.  

 

Vänliga hälsningar 

Anders Ahlström 

Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor 

 

  

https://www.msb.se/
mailto:registrator@msb.se
mailto:anders.ahlstrom@msb.se
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Sändlista 

Bodens kommun kommunen@boden.se 

Borås kommun stad@boras.se 

Brandkåren Attunda mail@brandkaren-attunda.se 

Brandskyddsföreningen SBF sbf@brandskyddsforeningen.se 

Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se 

Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer pwikba@gmail.com; 
knilssonsakeri@hotmail.com; 
eric.rungh@gmail.com 

Föreningen Sveriges Brandbefäl SBB info@brandbefal.se 

Jönköpings kommun kommunstyrelse@jonkoping.se 

Kalmar kommun kommun@kalmar.se 

Karlskrona kommun karlskrona.kommun@karlskrona.se 

Karlstad kommun karlstadskommun@karlstad.se 

Kristianstads kommun kommun@kristianstad.se 

Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se 

Landskrona kommun kommun@landskrona.se 

Länsstyrelsen Gotland gotland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Jämtland jamtland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se 

Mälardalens Brand & Räddningsförbund mbr@mbrf.se 

Mora kommun mora.kommun@mora.se 

Nerikes Brandkår info@nerikesbrandkar.se 

Nyköpings kommun kommun@nykoping.se 

Örnsköldsviks kommun kommunen@ornskoldsvik.se 

Piteå kommun kommun@piteå.se 

Polisen registrator.kansli@polisen.se 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo raddningstjanst@rtjeh.se 

Räddningstjänsten Höga kusten–Ådalen raddningstjansten@hka.se 

Räddningstjänsten Jämtland info@rtjamtland.se 

Räddningstjänsten Medelpad mrf@sundsvall.se 

Räddningstjänsten Östra Götaland info@rtog.se 

Räddningstjänsten Syd info@rsyd.se 

Räddningstjänstens riksorganisation för 
beredskapsfrågor 

marcus.wallen@rrfb.se 

Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Sjöräddningssällskapet info@ssrs.se 

Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

Södertörns brandförsvarsförbund brandforsvaret@sbff.se 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund sdr@avesta.se 

Storstockholms brandförsvar registrator@ssbf.brand.se 

Sveriges Kommuner och Landsting registrator@skr.se 

Umeå kommun umea.kommun@umea.se 

Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Socialrådgivare på mötesplatser 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs medel för att rekrytera två 

socialsekreterare som socialrådgivare på mötesplatserna Hässlehuset 

och Norrbyhuset i enlighet med förslaget samt att 

- utvärdering av metoden och insatsen ska ske kontinuerligt till 

kommunstyrelsen.        

 

 

 

 

 

Datum 

2021-04-07 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-04-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00354 1.1.4.0 Programområde 02 

Handläggare: Peder Englund 
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033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00354 1.1.4.0 

  

 

Socialrådgivare på mötesplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att; 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs medel för att rekrytera två 

socialsekreterare som socialrådgivare på mötesplatserna Hässlehuset 

och Norrbyhuset i enlighet med förslaget samt att 

- utvärdering av metoden och insatsen ska ske kontinuerligt till 

kommunstyrelsen.        

 

Ärendet i sin helhet 

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 

den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 

brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 

mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 

tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325). 

Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 

våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 

Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 

av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 

kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 

november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 

samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 

har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 

arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås stad som 

möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

I inriktningen förebyggande arbete mot barn och unga har förvaltningschefen 

för Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) identifierat 

utvecklingsområden för att omhänderta det förebyggande arbetet mot de mest 

utsatta barn och unga vilket föredragits för den politiska styrgruppen den 4:e 

december 2020. Syftet med förslagen är främst att förhindra rekrytering till den 

organiserade brottsligheten. 

Förslagen har överlämnats till Beredningsgruppen inom Socialt hållbart Borås 

(ShB) som berett förslagen och via ShB styrgrupp redovisat förslagen till den 

politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet den 24 mars 2021.  
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Förslaget 

Förslaget med socialrådgivare på mötesplatserna Hässlehuset och Norrbyhuset 

har till syfte att hjälpa besökare att finna sina egna resurser och förbättra sina 

levnadsvillkor samt att genom tidiga insatser främja goda levnadsvillkor för 

barn och unga men även vid behov motivera familjer att ta emot 

biståndsbedömda insatser och att via serviceinsatser minska trycket på den 

myndighetsutövande delen av socialtjänsten. 

Uppdraget för socialrådgivarna är att vara en del av den öppna verksamheten 

och skapa relationer för att därigenom upptäcka eventuella behov samt att delta 

för socialtjänsten relevanta samverkansmöten och andra relevanta 

sammanhang. Det föreslås vidare att socialrådgivarna ska vara en länk gentemot 

skola, socialtjänst och fältgruppen samt till föräldrar vid avstigningar från t.ex. 

ungdomsverksamheterna. 

Det föreslås vidare att socialrådgivarna utöver sin placering vid Hässlehuset och 

Norrbyhuset även riktar insatserna mot Sjöbo, Kristineberg och Hultas 

mötesplatser. De bör organisatoriskt tillhöra IFO och vara en del i deras 

förebyggande och uppsökande verksamhet.  

Resurs 

Två socialsekreterare behöver rekryteras till Individ- och 

familjeomsorgsnämnden vilka arbetar uteslutande på mötesplatserna. 

Förslaget finns i sin helhet bifogat i ärendet. 

 

Finansiering 

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 

från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 

områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 

eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 

kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 

ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 

motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 

och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 

samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 

att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 

behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 

en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 

förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 

brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 

redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 

kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr. Regeringen har beslutat 

att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 

att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Återkoppling avseende uppdrag; Förebyggande arbete mot barn och 

unga, särskilt fokus på mest utsatta, 2021-02-26 

   

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Peder Englund 

Avdelningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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2021-02-26 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkoppling avseende uppdrag: 

Förebyggande arbete mot barn och unga, 

särskilt fokus på mest utsatta. 
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Uppdrag  

 Ta fram förslag på förstärkta insatser inom området förebyggande arbete 

mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta, i syfte att motverka 

rekrytering till organiserad brottslighet.  

 Kartlägga pågående samverkan avseende främjande och förebyggande 

insatser för barn och unga (0-18 år) med särskilt fokus på mest utsatta.  

 

Inledning  

Beredningsgruppen har berett tre förslag från Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och ett förslag från Förskoleförvaltningen om 

förstärkta, kunskapsbaserade åtgärder inom de områden där det identifierats 

behov och saknas insatser. De olika förslagen har beretts av tjänstemän från 

berörda förvaltningar. Varje insats presenteras kortfattat nedan och i sin helhet 

längre fram i dokumentet.  

En kartläggning av samverkansstrukturer där förvaltningar/parter samverkar 

avseende de mest utsatta bifogas som bilaga.   

Beredningsgruppen vill poängtera vikten av att identifiera vad som saknas i det 

befintliga förebyggande arbetet och utifrån det bygga på befintliga strukturer 

och resursstärka dessa. De satsningar som genomförs bör relatera till varandra 

och riktas både till grupper och individer. Selektiva stödjande insatser, som 

syftar till att förhindra en negativ utveckling, riktas till grupper som riskerar att 

utveckla problem.  

 

För att förhindra att problem uppstår är det viktigt att prioritera tidiga insatser 

såsom utökade hembesök och språkutveckling i förskolan. Samtidigt behöver vi 

fokusera på de individer som har identifierats med allvarligare problem, det vill 

säga unga individer som befinner sig i riskzon. Här föreslås insatser på 

indikerad nivå såsom integrerat team och uppsökande arbete via mötesplatser 

och i civilsamhället.  

 

Det finns generellt en svårighet att avgöra om metoder som riktar sig till barn 

och unga med normbrytande beteende/kriminalitet är effektiva på ett sätt att de 

bidrar till att normbrytande beteenden minskar, eller minskar mer än andra 

jämförbara metoder eller minskar mer än ”traditionellt arbete”. Vissa metoder 

uttalar BRÅ, SBU eller Socialstyrelsen sig om och säger att det kan tyda på att 

de har effekt men ofta anges relativt små effekter.  
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Förslaget i korthet 
 

 

Socialrådgivare på mötesplatser  

Syfte: Att hjälpa besökare till mötesplatsen att finna sina egna resurser och 

förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja goda 

levnadsvillkor för barn och unga. Målsättningen är även att via serviceinsatser 

minska trycket på den myndighetsutövande delen av socialtjänsten, men även 

att vid behov motivera familjer att ta emot biståndsbedömda insatser.  

 

Genomförande: Två socialrådgivare rekryteras, vilka har sin placering på 

Hässlehuset och Norrbyhuset. Socialrådgivarna på mötesplatserna skulle vara 

en del av socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete, genom att verka 

i den öppna verksamheten för att skapa relationer och upptäcka behov hos 

besökarna. De kan med fördel ansvara för medborgarservice på mötesplatserna. 

Inom ramen för arbetet ska de medverka i samverkansmöten såsom SIP, 

elevhälsoteam och andra för ärendet relevanta sammanhang, till exempel 

samhällsorienteringen ute på mötesplatserna som organiserad av ALF. De kan 

likt socialrådgivarna på familjecentralerna arbeta med föräldraskapsstödjande 

insatser såsom ABC och/eller andra evidensbaserade program samt stödjande 

och rådgivande samtal. 

Resurser: Två socialrådgivare som arbetar uteslutande på mötesplatserna 

behöver rekryteras. Organisatoriskt bör de tillhöra IFO och vara en del i deras 

förebyggande och uppsökande verksamhet.  

 

Förslaget i helhet  

 
 

Socialrådgivare på mötesplatser  

 

Övergripande beskrivning: 

Socialrådgivaren på mötesplatserna skulle vara en del av socialtjänstens 

förebyggande arbete. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande och vara ett 

lätt tillgängligt stöd. Målsättningen är att hjälpa besökare att finna sina egna 

resurser och förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja 

goda levnadsvillkor för barn och unga. Målsättningen är även att via 

serviceinsatser minska trycket på den myndighetsutövande delen av 

socialtjänsten, men även att vid behov motivera familjer att ta emot 

biståndsbedömda insatser.  

Upplägg: 

- Två socialrådgivare med exempelvis socionom eller samhällsvägledare som 

utbildningsbakgrund rekryteras. 

- De utgår och har sin placering på Hässlehuset och Norrbyhuset. 

Hässlehusets socialrådgivare arbetar också gentemot Hultas mötesplats och 
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Norrbyhusets socialrådgivare riktar också sina insatser gentemot Sjöbos 

och eventuellt Kristinebergs mötesplatser. 

- Viktigt att de blir förankrade i respektive hus som en del av 

personalgruppen och har sin placering där. 

o Krävs ett samtalsrum och kontorsplats. 

Uppdrag: 

- Målgrupp – de som besöker mötesplatserna 

- Vara en del av den öppna verksamheten, skapa relationer för att upptäcka 

behov. 

- Ansvarar för medborgarservice på mötesplatserna 

- Får sina uppdrag dels från övriga verksamheter i huset, där de upptäckt 

behov, men även från andra kommunala verksamheter i samverkan såsom 

Familjecentralen, skolorna, föreningsliv, ALF etc.  

- Deltar i samverkansmöten såsom SIP, elevhälsoteam och andra för ärendet 

relevanta sammanhang. 

- Finnas med i samhällsorienteringen ute på mötesplatserna, organiserad av 

ALF.  

- Samverkar med fältgruppen, skolor, Familjecentralen, stadsdelsvärdar, 

föreningsliv etc. 

- Föräldrastödjande insatser såsom ABC och/eller andra evidensbaserade 

program samt stödjande och rådgivande samtal. 

- Uppsökande uppdrag – vara en länk gentemot skolan, socialtjänst, 

fältgruppen,  

o Länk till föräldrar ex. kontakt med föräldrar vid avstängningar från 

ungdomsverksamheten, göra anmälan till socialtjänst.   

Organisation: 

- Organiserad under IFO:s förebyggande arbete 

- Enhetschef från IFO delaktig i mötesplatsens ledningsgrupp 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag på ett Integrerat team, insatser mot särskilt 

utsatta barn och unga 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

 

- Ett Integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och 

Fritids- och folkhälsonämnden med en årsarbetskraft per nämnd, 

uppskattningsvis 2,5-3mkr/år för personalkostnader. Därutöver 

tillkommer kostnader för lokal och övrig drift under 2021-2023. 

- Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det 

Integrerade teamet. 

- Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och 

redovisas till Kommunstyrelsen.  

 

 

 

Datum 

2021-04-07 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-04-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Peder Englund 
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Förslag på ett Integrerat team, insatser mot särskilt 

utsatta barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Ett Integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och 

Fritids- och folkhälsonämnden med en årsarbetskraft per nämnd, 

uppskattningsvis 2,5-3mkr/år för personalkostnader. Därutöver 

tillkommer kostnader för lokal och övrig drift under 2021-2023. 

- Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det 

Integrerade teamet. 

- Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och 

redovisas till Kommunstyrelsen.  

        

Ärendet i sin helhet 

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 

den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 

brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 

mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 

tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 

Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 

våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 

Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 

av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 

kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 

november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 

samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 

har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 

arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås 

Stad som möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt 

fokus på mest utsatta. 

I inriktningen förebyggande arbete mot barn och unga har förvaltningschefen 

för Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) identifierat 

utvecklingsområden för att omhänderta det förebyggande arbetet mot de mest 

utsatta barn och unga vilket föredragits för den politiska styrgruppen den 4 
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december 2020. Syftet med förslagen är främst att förhindra rekrytering till den 

organiserade brottsligheten. 

Förslagen har bearbetats av en arbetsgrupp inom Socialt hållbart Borås (ShB) 

som har bestått av deltagare från Polisen, Grf, FoF, och IFO och förslagen 

fördrogs för styrgruppen inom ShB och för den politiska styrgruppen den 24 

mars 2021. Förslaget om ett integrerat team bedömdes ha störst påverkan mot 

rekrytering till den organiserade brottsligheten och det föreslogs att förslaget 

ska lyftas till Kommunstyrelsen för beslut. Övriga förslag bör enligt 

styrgruppen omhändertas inom ShB. 

Målgruppen för det integrerade teamet föreslås vara ungdomar med ett 

utåtagerande och hotfullt beteende som redan har debuterat i kriminalitet och 

har en låg motivation till förändring. Syftet och målet med den föreslagna 

verksamheten är att genom ett relationsskapande arbete motivera målgruppen 

att återintegreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, meningsfull 

fritid och att de upphör med det kriminella och normbrytande beteendet. 

Det integrerade teamet föreslås därför bestå av socionom, polis, fritidsledare 

och studie- och yrkesvägledare som har kvar sin anställning och tillhörighet i 

respektive verksamhetsområde men finnas i gemensamma lokaler. Detta 

innebär att ett tvärprofessionellt arbete och ger en bred kompetens och 

professionella nätverk som ökar förutsättningarna för att fånga upp 

målgruppen. Teamet ska fokusera på att motivera individerna och deras 

vårdnadshavare att ta emot det stöd som erbjuds. Verksamheten och det dagliga 

arbetet föreslås samordnas av socialtjänsten. 

Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet vilket 

innebär att ny personal måste anställas. Bedömningen är att det behövs en 

årsarbetare till respektive förvaltning (IFO,GRF och FoF) uppskattningsvis 2,5-

3 mkr samt medel till lokalisering och övrig drift.  

Det föreslås vidare att det först anställs en projektledare som får i uppdrag att 

närmare utreda förutsättningarna för verksamheten och konkretisera uppdrag 

och roller samt formulera avtal mellan parterna.  

 

Förslag på finansiering  

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 

från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 

områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 

eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 

kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 

ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 

motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 

och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 

samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 

att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 

behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 
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en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 

förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 

brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 

redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 

kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr. Regeringen har beslutat 

att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 

att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

     

               

Beslutsunderlag 

1. Återkoppling avseende uppdrag, Förslag om integrerat team 2021-02-26 

2. Svar från lokalpolisområde Borås, lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö 

2021-03-14   

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Peder Englund 

Avdelningschef 
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Återkoppling avseende uppdrag: 

Förebyggande arbete mot barn och unga, 

särskilt fokus på mest utsatta. 
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Uppdrag  

 Ta fram förslag på förstärkta insatser inom området förebyggande arbete 

mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta, i syfte att motverka 

rekrytering till organiserad brottslighet.  

 Kartlägga pågående samverkan avseende främjande och förebyggande 

insatser för barn och unga (0-18 år) med särskilt fokus på mest utsatta.  

 

Inledning  

Beredningsgruppen har berett tre förslag från Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och ett förslag från Förskoleförvaltningen om 

förstärkta, kunskapsbaserade åtgärder inom de områden där det identifierats 

behov och saknas insatser. De olika förslagen har beretts av tjänstemän från 

berörda förvaltningar. Varje insats presenteras kortfattat nedan och i sin helhet 

längre fram i dokumentet.  

En kartläggning av samverkansstrukturer där förvaltningar/parter samverkar 

avseende de mest utsatta bifogas som bilaga.   

Beredningsgruppen vill poängtera vikten av att identifiera vad som saknas i det 

befintliga förebyggande arbetet och utifrån det bygga på befintliga strukturer 

och resursstärka dessa. De satsningar som genomförs bör relatera till varandra 

och riktas både till grupper och individer. Selektiva stödjande insatser, som 

syftar till att förhindra en negativ utveckling, riktas till grupper som riskerar att 

utveckla problem.  

 

För att förhindra att problem uppstår är det viktigt att prioritera tidiga insatser 

såsom utökade hembesök och språkutveckling i förskolan. Samtidigt behöver vi 

fokusera på de individer som har identifierats med allvarligare problem, det vill 

säga unga individer som befinner sig i riskzon. Här föreslås insatser på 

indikerad nivå såsom integrerat team och uppsökande arbete via mötesplatser 

och i civilsamhället.  

 

Det finns generellt en svårighet att avgöra om metoder som riktar sig till barn 

och unga med normbrytande beteende/kriminalitet är effektiva på ett sätt att de 

bidrar till att normbrytande beteenden minskar, eller minskar mer än andra 

jämförbara metoder eller minskar mer än ”traditionellt arbete”. Vissa metoder 

uttalar BRÅ, SBU eller Socialstyrelsen sig om och säger att det kan tyda på att 

de har effekt men ofta anges relativt små effekter.  
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Förslaget i korthet 
 

 

Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 

Syfte: Syfte med den föreslagna verksamheten är att genom ett 

relationsskapande arbete motivera individer med normbrytande beteende (13-

15 år) att åter integreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, en 

meningsfull fritid samt att individerna upphör med det kriminella och/eller 

normbrytande beteendet. Målgruppen för teamets arbete är unga som redan har 

hamnat i kriminell verksamhet eller riskerar att hamna där. 

 

Genomförande: Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- 

och yrkesvägledare. Denna sammansättning av ett team innebär ett 

tvärprofessionellt arbete och ger en bredd i kompetens och professionella 

nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt fånga upp målgruppen. Teamet 

bör sitta i gemensamma lokaler men ha sin anställning och tillhörighet i 

respektive verksamhetsområde. Ett organiserat integrerat arbete bygger på 

gemensamt ansvarstagande för den avtalade verksamheten och huvudmännen 

har ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och 

policy för verksamheternas områden. Teamet ska fokusera på att motivera 

individerna och deras vårdnadshavare till att ta emot det stöd som erbjuds. 

 

Resurser: Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet 

idag vilket innebär att ny personal måste anställas. Det behövs en årsarbetare till 

respektive förvaltning (IFO, GRF och FOF). Medverkande i teamet bör 

uteslutande arbeta i det integrerade teamet, för att kunna arbeta uppsökande, 

operativt och händelsebaserat. En dialog behöver föras med polisen avseende 

deras medverkan.  
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Förslaget i helhet  

 

Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 

En arbetsgrupp bestående av Karin Mård Stavåsen, polismyndigheten, Joakim 

Cannerfors grundskoleförvaltningen, Marie-Louise Bengtsson, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Agneta Kettil, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

har resonerat kring förslaget om ett integrerat team för ungdomar med normbrytande 

beteende.  

 

Nulägesbeskrivning 

Det finns en grupp ungdomar som har ett allt mer utagerande och hotfullt beteende 

och har redan debuterat i kriminalitet. Kriminaliteten eskalerar och de saknar eller har 

låg motivation till förändring. De är svåra att nå och saknar tilltro till samhället. 

Ungdomarna är genom sitt beteende en risk både för sig själva och sin omgivning. De 

blir ofta snabbt välkända i negativ bemärkelse och har en dålig påverkan på andra 

ungdomar i sin närhet. De tenderar också få så kallade anhängare till sig. Situationen 

för denna grupp ungdomar eskalerar snabbt och de ses och kontrolleras ofta av äldre 

ungdomar/vuxna som redan är än mer etablerade i kriminella miljöer och i 

narkotikasammanhang.  

Det behövs insatser snarast både för att försöka komma tillrätta med den enskilde 

individens situation men också för att minska deras negativa påverkan på andra barn 

och ungdomar i dess omgivning.  

Berörda verksamheter har få redskap för att möta gruppen på ett adekvat sätt och för 

att åstadkomma en positiv utveckling behöver åtgärder vidtas för att utveckla och 

strukturera samverkan mellan aktörer. Det krävs ett nära samarbete för att om möjligt 

fånga upp dessa ungdomar och arbeta för att åter integrera dem tillbaka till familjen, 

utbildning eller annan verksamhet och en meningsfull fritid. 

Det behövs insatser som riktar sig direkt till målgruppen unga med en allt mer 

eskalerande kriminalitet eller annat omfattande normbrytande beteende.  

 

Arbetsgruppens förslag 

För att åstadkomma en positiv utveckling behöver åtgärder vidtas för att utveckla och 

strukturera samverkan mellan aktörer. I ett teambaserat arbete samorganiseras olika 

yrkesgrupper och skapar förutsättningar för en långvarig, professionell och hållbar 

samverkan.  

Arbetsgruppen har resonerat kring målgruppen och bedömer att åldern 13-18 år är ett i 

sammanhanget stort åldersspann då det under de åren ofta hinner ske en omfattande 

utveckling av kriminalitet. Insatser i öppenvård och frivilliga former har visat sig 

otillräckliga i dess nuvarande form. Det är viktigt att försöka möta upp dessa 

ungdomar så tidigt som möjligt då de börjat utveckla ett kriminellt beteende. 

Fältverksamheten möter många ungdomar och har ett tydligare förebyggande 

perspektiv. Det som idag anses saknas är en insats som mer direkt riktar sig till en 

grupp ungdomar som redan utvecklat ett påtagligt destruktivt leverne och är på väg in i 

en kriminell livsstil. 

Arbetsgruppen anser också att föräldrar och andra nära anhöriga är viktiga att 

inkludera i samverkan kring målgruppen och att teamet även ska arbeta uppsökande 

och motiverande mot nätverket. 

Teamet bör arbeta uppsökande, stödjande och motiverande vilket innebär att de 

behöver arbeta på oregelbundna arbetstider för att möjliggöra att kunna möta 
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ungdomarna på deras arenor. Det är också viktigt att öka närvaron av vuxna inte minst 

kvällar och helger ute i områdena vilket teamet skulle kunna bidra med.  

Syfte och mål 

Syfte och mål med den föreslagna verksamheten är att genom ett relationsskapande 

arbete motivera målgruppen att åter integreras till en fungerande skolgång eller 

sysselsättning, en meningsfull fritid och att de upphör med det kriminella och 

normbrytande beteendet. 

 

Organisation 

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den avtalade 

verksamheten och huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att personal har 

kunskap om lagar, riktlinjer och policy för verksamheternas områden. Det är ett 

gemensamt ansvar att personal ges förutsättningar och tid för att utveckla och driva det 

teambaserade arbetet. 

Arbetsgruppen är positiva till en integrerad verksamhet och ser att det är lämpligt att 

samla ett team bestående av medarbetare från Individ- och familjeomsorgen, polisen, 

grundskolan och fritidsverksamheten. Teamet bör sitta i gemensamma lokaler men ha 

kvar sin anställning och tillhörighet i respektive verksamhetsområde. En fördel är om 

teamet utgår från lokaler på Österlånggatan 64 eller i dess närhet då där finns flera 

andra verksamheter som är viktiga samverkansparter för denna typ av verksamhet, 

exempelvis Mini-Maria. 

Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare. 

Denna sammansättning av ett team innebär ett tvärprofessionellt arbete och ger en 

bredd i kompetens och professionella nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt 

fånga upp målgruppen. Teamets uppdrag blir att försöka fånga upp ungdomarna och 

vägleda och motivera dem till stöd och insatser som leder till att de bryter sitt 

kriminella och i övrigt normbrytande beteende och åter integreras till utbildning och en 

meningsfull sysselsättning. De olika professionerna bör vardera motsvara en 

årsarbetare och medel för verksamheten måste tillskjutas om det ska vara möjligt att 

starta upp detta arbete. Uppskattningsvis rör det sig om ca 2,5 -3 mkr för 

personalkostnader och sedan tillkommer kostnader för lokal och övrig drift. 

Verksamheten och det dagliga arbetet kan samordnas av socialtjänsten. En arbetsgrupp 

bestående av första linjens chefer bör utgöra en arbetsgrupp för den operativa 

styrningen och det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Den strategiska styrningen bör 

utgöras av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och polischef.  

Borås stad har antagit ett länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring organiserat integrerat arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende. I detta dokument finns angett viktiga aspekter 

att tänka på i samband med införandet av en integrerad verksamhet vilket kan vara bra 

att ha med i det fortsatta arbetet.  

 

Hur gå vidare 

Om styrgruppen för Socialt hållbart Borås anser förslaget värt att arbeta vidare med så 

föreslås att det tillsätts en projektledare som får i uppdrag att närmare utreda 

förutsättningar för verksamheten och konkretisera uppdrag och roller samt formulera 

avtal mellan parterna. 

Inom polismyndigheten har ännu inte någon dialog först kring deras eventuella 

medverkan och det är viktig att styrgruppen för socialt hållbart Borås initierar en sådan 

kontakt innan ett eventuellt nytt uppdrag att gå vidare med förslaget ges.  

-  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad 

tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka 

organiserad brottslighet i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

 

- Miljö- och konsumentnämnden tillförs resurser i enlighet med förslaget om en 

samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad brottslighet med tre 

årsarbetskrafter eller 2,4 mkr/år under 2021-2023 samt att 

- utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt till 

kommunstyrelsen.       

 

 

Datum 

2021-04-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00325 1.1.4.3 Programområde 01 

Handläggare: Peder Englund 
 

Datum 

2021-04-07 Peder Englund   

  Avdelningschef 

 

CKS4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
033-35 77 55 
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Förslag på en samverkansgrupp för utökad tillsyn med 

fokus på att motverka organiserad brottslighet i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att; 

- Miljö- och konsumentnämnden tillförs resurser i enlighet med förslaget 

om en samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad brottslighet 

med tre årsarbetskrafter eller 2,4 mkr/år under 2021-2023 samt att 

- utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt till 

kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 

den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 

brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 

mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 

tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 

Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 

våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 

Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 

av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 

kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 

november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 

samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 

har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 

arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås stad som 

möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

Tillsyn och kontroll av olika branscher är en viktig faktor för att motverka 

finansiering och att kommunen möjliggör för oseriös konkurrens och 

människohandel/prostitution av den organiserade brottsligheten. Malmö Stad 

och Helsingborgs Stad har sedan tre-fyra år utvecklat former för fördjupad 

myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet med goda resultat. 

Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har tagit del av deras rapporter och 

intervjuat tjänstepersoner från Malmö och Helsingborg samt haft möten med 

representanter från Lokalpolisområde Borås och Stadsledningskansliets 

avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Förslaget 
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Förslaget om en Samverkansgrupp för utökad tillsyn för att gemensamt 

fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad brottslighet är att bilda en 

undergrupp till den redan befintliga Lokala myndighetssamverkan som initierats 

av CKS i november 2016. Representanter från tretton olika myndigheter 

sammanträder cirka en gång per månad med en gemensam inriktning: Trygghet, 

Rättvisa och Demokrati i Borås och undergruppen bemannas med 

representanter från relevanta myndigheter vid planering och genomförande av 

insatser mot främst miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 

samt livsmedel och andra i sammanhanget relevanta områden. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås ansvara för att samordna 

myndighetssamverkan för Borås stad i den utökade tillsynsverksamheten mot 

organiserad brottslighet. 

Resurser 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås få extra resurser motsvarande 3 

årsarbetare eller 2,4 mkr/år.  

 En samordnare till miljöförvaltningen för samordning av utökad tillsyn 

mot främst organiserad brottslighet. 

 Två inspektörer motsvarande två årsarbetarer till miljöförvaltningen. 

Uppdraget fördelas på fyra till sex inspektörer från miljötillsyn, tillstånd 

och livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie 

tillsyn och kontroll. 

 

Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträde 2021-03-23, Dnr 2021-

154, tillstyrkt förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om utökade resurser för 

arbete med utökad tillsyn och har översänt förslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering och beslut.  

Förslaget finns i sin helhet bifogat i ärendet. 

 

Finansiering 

Miljö- och konsumentnämndens förslag föreslås finansieras genom riktat 

statsbidrag från Socialstyrelsen: 

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 

från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 

områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 

eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 

kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 

ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 

motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 

och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 

samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 

att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 
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behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 

en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 

förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 

brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 

redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 

kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr.  Regeringen har beslutat 

att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 

att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

 

               

Beslutsunderlag 

1. Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn 

för att motverka organiserad brottslighet i Borås, 2021-03-15 

2. Beslut § 61 Miljö- och Konsumentnämnden, 2021-03-23  

 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 
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[UpprättatDatum] 

Dnr 
[ÄrendeNummer]  

  

Bilaga – Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt 
omvärldsbevakning, exempel från Helsingborgs stad och 
Malmö stad 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Övriga relevanta myndigheter som har 
tillsynsansvar ska på samma sätt ange separata mål för tillsynsinsatserna. Nämnden 
ansvarar för att sammanställa gemensamma mål och en handlingsplan för 
tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 
 

Resurser 
Budget 2021, från och med 2021-xx-xx, Y mkr motsvarande 3 årsarbetare (åa). 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

  

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 
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samt vid behov kan även nedan bli engagerade, utifrån erfarenheterna som 
motsvarande verksamhet har i Malmö Stad och Helsingborgs stad: 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen (PBL, främst bygglov) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen (försörjningsstöd) 
- Individ och familjeomsorgsförvaltningen  

(unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§),  
- Sociala omsorgsförvaltningen (LSS assistansbolag) 

 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Nedan måste beaktas och 
säkerställas i arbetsgruppen innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Vid alla tillsynsinsatser ska en riskbedömning göras. Polis går alltid först och 
säkrar lokalen/platsen vid risk för hot och våld. 

- Inspektörer från alla myndigheter behöver gemensam utbildning för att både 
riskminimera och hantera risker, t ex otillbörlig påverkan. 

- Behovet av identifiering av inspektörerna vid tillsyn måste utredas liksom 
behovet av att använda tjänstekort och om dessa ska vara anonyma. 

- Beslut kommer troligen fattas nästan uteslutande på delegation,  
samordnarens och/eller respektive avdelningschefs namn står i beslut och 
tjänsteskrivelser vid tillsynsinsatser med hög risk, handläggarens namn står 
bara vid tillsynsinsatser med lägre risk. 

- Metod för riskbedömning av tillsynsinsatserna behöver tas fram inledningsvis. 
 

Sidoeffekter, utöver förväntad nytta för trygghet och säkerhet i Borås 
Behov av rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 

Samverkan mellan inspektörer på avdelningarna för Tillstånd och Livsmedelskontroll 
respektive Miljötillsyn fördjupas och kunskapen om varandras uppdrag och verktyg 
ökar ytterligare. 

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt!  

Ta hänsyn till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring 
av delegation och kanske mallar, anonyma tjänstekort, rensning av internet.  

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan ger en ökad förståelse för varandras uppdrag och 
tillgängliga verktyg och dialog om mernytta vid samordning. 

- Vid inspektioner ska alltid minst två inspektörer från miljöförvaltningen delta 
för att samtidigt kunna bevaka alla Miljö- och konsumentnämndens 
lagområden samtidigt på alla objekt. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara engagerade, ihärdiga, modiga och 
flexibla. För att lyckas krävs långsiktigt relationsbyggande med övriga 
myndigheters deltagare, det krävs att snabbt kunna ändra inriktning på en 
tillsyn utifrån vad som dyker upp på plats och det krävs att vara bekväm med 
att genomföra tillsyn med en polis stående precis bakom ryggen.  
Tillsynen genomförs mestadels kvällar och helger. 

- Det krävs snabba beslut och ofta med viten samt en beredskap för att 
besluten överklagas systematiskt till högsta instans (enligt Helsingborg och 
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Malmö), d v s det är viktigt att säkerställa tillräcklig tillgång till 
juristkompetens. 

 

 
Information och slutsatser från Helsingborgs stad 
Helsingborgs arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. 

Helsingborgs stad har ca 148 000 invånare. 

Nämnden 
Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll. 

Resurser 
 

 

Omfattning Miljöförvaltningen 
Möten i lokalt samverkansråd en gång/månad. Samordnare MF deltar. Punkter på 
dagordningen är bland annat: 

- Plan för hot och våld – AFS 
- Otillåten påverkan – mental förberedelse 
- Sekretessmarkering 
- Planering inför tillsyn  
- Nybesök/återbesök 
- Uppföljning 
- Utbildning och erfarenhetsutbyte 

 
Tillsynsinsatser genomförs en gång/månad.  

Deltagare från Helsingborgs stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel   
- Stadsbyggnad – Plan och bygglagen (PBL) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen - försörjningsstöd 
- Socialförvaltningen – alkohol, tobak, läkemedel  
- Socialförvaltningen – unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§ 
- Räddningstjänsten 

 

Intern avstämning på miljöförvaltningen sker med samordnare Miljöförvaltningen 
(och miljötillsyn), samordnare Livsmedelskontroll, de fyra inspektörerna och 
avdelningscheferna på Miljötillsyn och Livsmedelskontroll före och efter 
tillsynsinsatser 

Även egna insatser görs med bara miljöförvaltningen och polis inom 
livsmedelsområdet, på initiativ av samordnare Miljötillsyn eller Livsmedelskontroll. 
Ett exempel är olovliga boenden där bara miljötillsyn, stadsbyggnadsförvaltningen 
och polis medverkar vid kontrollerna. 
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Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld är högst aktuell. Nedan måste beaktas och säkerställas innan 
tillsynsinsatser kan startas. 

- Vid alla tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar lokalen/platsen så i 
det sammanhanget är riskerna för hot och våld lägre än vid ”vanlig tillsyn” 

- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står inte i 
beslut eller tjänsteskrivelser utan bara respektive chefs namn. 
 

Effekter, exempel 
Under 2019 genomfördes drygt 150 insatser i samverkansarbetet.  
 
Sidoeffekter, utöver förväntad nytta 
Antalet tips från allmänheten har ökat explosionsartat till många olika delar av 
Helsingborgs stad, bland annat Kontaktcenter och Miljöförvaltningen. MF:s 
samordnare fördelar ut tipsen till respektive berörd myndighet och/eller tar med 
tipsen till arbetsgruppen. 

Samverkan mellan inspektörer på avdelningarna för Livsmedelskontroll respektive 
Miljötillsyn har fördjupats och kunskapen om varandras uppdrag och verktyg ökat 
ytterligare. 

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt! Ta hänsyn 

till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring av 
delegation och kanske mallar, anonyma tjänstekort, rensning av internet, 
internt motstånd mm… 

- Vid inspektioner deltar alltid en inspektör från miljötillsyn och en från 
Livsmedel för att kunna bevaka flera lagområden samtidigt på alla objekt. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara engagerade, ihärdiga och flexibla. 
För att lyckas krävs långsiktigt relationsbyggande med övriga myndigheters 
deltagare, det krävs att snabbt kunna ändra inriktning på en tillsyn utifrån vad 
som dyker upp på plats och det krävs att vara bekväm med att genomföra 
tillsyn med en polis stående precis bakom ryggen. Tillsynen genomförs 
mestadels kvällar och helger. 

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan om varandras uppdrag och tillgängliga verktyg och 
dialog om mernytta vid samordning. 

- Skapa rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 

 

 

Information och slutsatser från Malmö stad 
Resultatrapport - Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2019, för ett rättvist och 
tryggt Malmö 
https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport
%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf 

 
Malmö stads arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. I juni 2020 bildades en egen enhet under 

https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf
https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf
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livsmedelsavdelningen, enheten för trygghet och samordnad tillsyn med ”uppdrag att  
genom myndighetsgemensam tillsyn för ett rättvist och tryggt Malmö utföra tillsyn och kontroll av 
illegala och oregistrerade verksamheter som inte följer lagstiftningen. Målet att de ska bli del av den 
ordinarie tillsynen - för lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som 
innefattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare 
vardag för Malmöborna och ökar den hållbara utvecklingen i Malmö”. 
Se sid 11-13 Nämndbudget 2020 Miljönämnden: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-
01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open 
 

Myndighetsgemensam tillsyn är en del i Samverkansöverenskommelse mellan Malmö 
stad och polisen Trygg och säker stad 2017-2022:  
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkansöverenskom
melse%20Malmö%20trygg%20och%20säker%20stad%202017-22.pdf 

Malmö stad har cirka 350 000 invånare. 
 
Resurser 
Budget från och med 2020 7,5 mkr/år, samt timdebitering ca 300-500 tkr per år. 

- en chef, 1 åa 

- 7 inspektörer från Miljötillsyn, 7 åa 

- 3 inspektörer inom Livs, 3 åa 

Totalt 11 åa, exkl juriststöd och exkl Alkohol och tobak som ligger på 
Socialförvaltningen. 

Därutöver finansieras 2,5 åa inom bygglov och 2,5 åa inom räddningstjänst för att 
ingå i den myndighetsgemensamma tillsynen 

Verksamheten är i hög grad händelsestyrd och tillsynsplanen görs bra för ett år i taget. 

Omfattning MF 
Möten i arbetsgruppen för myndighetssamverkan en gång/månad, samordnare MF 
deltar. 

Cirka 200 samordnade tillsynsinsatser årligen. 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Merparten av personalen är mycket 
erfaren. Nedan måste beaktas och säkerställas innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Riskanalys görs inför alla tillsynsinsatser och insatserna delas in efter röda, 
gula och gröna. Exponeringsminskande åtgärder görs alltid. 

- Vid alla röda tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar 
lokalen/platsen, chefen är alltid med och chefen skriver på besluten och 
handläggarnas namn syns inte. 

- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står bara 
i beslut eller tjänsteskrivelser i riskgrupperna gul och grön. 
 

Effekter, exempel 
- Polisen känner idag inte till någon återkommande svartklubb 
- 128,6 ton osäkra livsmedel har stoppats från försäljning 
- Hittat cirka 50 butiker som utan tillstånd säljer läkemedel 

https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkans%C3%B6verenskommelse%20Malm%C3%B6%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20stad%202017-22.pdf
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkans%C3%B6verenskommelse%20Malm%C3%B6%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20stad%202017-22.pdf
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- Sedan projektstart har 15 rökcaféer besökts. Samtliga har belagts med 
rökförbud. Idag finns ingen samlingslokal där det röks öppet i lokalen som 
helhet. 

- Av drygt 100 identifierade massagesalonger har 70 besökts. Ett tiotal salonger 
har stängt ner, medan de andra fortfarande är under utredning.  

-  80 olovliga boenden har upphört 
 
Sidoeffekter, utöver förväntad nytta 
Antalet tips från allmänheten har ökat till många olika delar av stadens organisation.  

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt! Ta hänsyn 

till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring av 
delegation och kanske mallar, eventuell användning tjänstekort och om dessa 
ska vara anonyma, internt motstånd mm… 

- Viktigt med juriststöd, särskilt inledningsvis men även kontinuerligt, 
samordnad tillsyn kräver mer jurisstöd än vanlig tillsyn och kontroll och det 
blir många överklaganden till högre instanser. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara erfarna, ihärdiga och flexibla. För 
att lyckas krävs mod att gå magkänsla, nästan inget görs enligt rutiner. 
Tillsynen genomförs mestadels kvällar och helger. 

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan om varandras uppdrag och tillgängliga verktyg och 
dialog om mernytta vid samordning. 

- Skapa rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  
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Agneta Sander 
agneta.sander@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn 
med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet i Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om 
utökade resurser motsvarande 3 årsarbetare (2,4 mkr per år) för arbete med utökad 
och samordnad tillsyn och översänder förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut. 

Sammanfattning 
För att motverka organiserad brottslighet i Borås föreslår miljöförvaltningen efter 
samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet samt Politisk styrgrupp mot 
organiserad brottlighet att det bildas en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan, med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

Förslaget innebär att Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna 
myndighetssamverkan för Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn.  

För att genomföra detta uppdrag föreslås att Miljö- och konsumentnämnden får extra 
resurser motsvarande 3 årsarbetare (åa) eller 2,4 mkr/år. 

Bakgrund 
Borås Stads har tagit initiativ till och deltar sedan 2016 i Lokal myndighetssamverkan 
som tillsammans arbetar för trygghet, rättvisa och demokrati i Borås. Deltagande är, 
förutom Bors Stad, Räddningstjänsten SÄS, Ulricehamns kommun, Tranemo 
kommun och Västra Götalandsregionen, de statliga myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, 
Kronofogden, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen och 
Åklagarmyndigheten.  

Gruppen är en strategisk grupp som möts cirka en gång per månad. De myndigheter 
som deltar lyfter en problembild och vid behov bildas då en utredningsgrupp 
tillsammans med relevanta myndigheter för att lösa just det problemet och berörda 
myndigheter deltar. 
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Borås Stad bildade hösten 2020 en styrgrupp mot organiserad brottlighet bestående 
av samtliga kommunalråd och gruppledaren (V), på grund av att det under en längre 
tid förekommit grova vålds- och tillgreppsbrott/rån i Borås stadsdelar och i 
centrumkärnan. Händelserna är i mångt och mycket effekter av den organiserade 
brottslighetens olika former, främst genererade av de kriminella nätverkens långvariga 
konflikter. Den organiserade brottsligheten påverkar både Borås Stads verksamheter, 
bolag, näringsliv, medborgare och besökares säkerhet och trygghet på ett påtagligt 
negativt sätt. Styrgruppens inriktningar mot den organiserade brottsligheten är: 

1. Trygghetsskapande åtgärder  

2. Motverka finansiering av den organiserade brottsligheten  

3. Motverka Borås stad som möjliggörare  

4. Insatser mot särskilt utsatta barn och unga i riskzon.  

Tillsyn och kontroll av olika branscher är en viktig faktor för att motverka 
finansiering och att kommunen möjliggör för oseriös konkurrens och 
människohandel/prostitution av den organiserade brottsligheten 

Styrgruppen gav vid ett möte 2021-01-14 med Miljö- och konsumentnämndens 
presidium närvarande, ett uppdrag till tjänstepersoner från avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS), stadsledningskansliet och från miljöförvaltningen att ta 
fram ett förslag på utformning och resursbehov för att bilda en Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn under den etablerade lokala myndighetssamverkan i Borås. 
Namnet på gruppen kan självklart justeras, men fortsatt i detta dokument. 

Malmö stad och Helsingborgs stad har sedan tre-fyra år utvecklat former för 
fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, med goda resultat. 
Förslaget är utformats utifrån rapporter och intervjuer med tjänstepersoner från 
Malmö och Helsingborg med anpassning till förhållanden i Borås samt ett möte 
mellan lokalpolisen, CKS och miljöförvaltningen. 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Nämnden ansvarar för att sammanställa mål och en 
handlingsplan för tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 
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Resurser 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås få extra resurser motsvarande 3 årsarbetare 
(åa) eller 2,4 mkr/år. 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 

samt vid behov kan även nedan bli engagerade, utifrån erfarenheterna som 
motsvarande myndighetssamverkan har gjort i Malmö stad och Helsingborgs stad: 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen (PBL, främst bygglov) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen (försörjningsstöd) 
- Individ och familjeomsorgsförvaltningen  

(unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§),  
- Sociala omsorgsförvaltningen (LSS assistansbolag) 

Detta förslag är avstämt med Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet, 
tisdag 2021-03-02. 

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt omvärldsbevakning, exempel från 
Helsingborgs stad och Malmö stad. 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen



Från: Miljöförvaltningen 
Skickat: den 25 mars 2021 14:32 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Ärende 2021-154 - Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §61 

Förslag, upplägg samverkansgrupp, motverka organiserad brottslighet 
Bifogade filer: Bilaga - Skrivelse.pdf; Bilaga - Tjänsteutlåtande till nämnd.pdf; 

Huvudhandling - Beslut.pdf 
 

Hej, 

 

Bifogat finner ni Miljö- och konsumentnämndens beslut i rubricerat ärende. 

 

 

Med vänlig hälsning / best regards 

 

Anette Bergqvist 

 

Nämnd- och ekonomiadministratör 
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E-petition: Borås Återbyggdepå 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att frågan utreds 

vidare av Borås Energi och Miljö 

 

 

 

Datum 

2021-03-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-22 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-03-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00652 2.5.1.25 Programområde 05 

Handläggare: Rasmus Lundqvist 
 

Datum 

2021-03-12 Iqbal Musaji 

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Rasmus Lundqvist 
Handläggare 
033 357405 
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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00652 2.5.1.25 

  

 

E-petition: Borås Återbyggdepå 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att frågan utreds 
vidare av Borås Energi och Miljö.        
 

Ärendet i sin helhet 

En E-petition som inkommit har gett förslag på ett kommunalt initiativ där 

man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial, således en Återbyggdepå som 

både säljer och tar emot begagnat material. Detta är ett gynnsamt initiativ för att 

komma närmare ett cirkulärt samhälle men som också kan ge sysselsättnings för 

personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Bakgrund  
Företagsbeskrivning Malmö 

Malmö Återbyggdepå är en funktion som både säljer och tar emot begagnat 

byggmaterial. Det är ett samarbete med Malmö stad serviceförvaltning samt 

företaget Sysav, som har hand om att ta emot, behandla och återvinna avfall 

från hushåll och industrier. Både privatpersoner och företag kan lämna in 

material där fördelen för företag är att man slipper betala tippavgifter och 

deponiskatt. 

 
Lämna 

Företag kontaktar Malmö Återbyggdepå som då brukar hämta material med 

egen transport. Företagen betalar inte för att lämna material och transporten är 

arrangerad och betald av depån. Vid stora mängder av material köper man 

tjänster externt och ibland transporterar företagen själva sina produkter till 

Återbyggdepån och bekostar transporterna. Privatpersoner lämnar sitt material 

på återvinningscentraler där det finns antigen en container eller någon annan 

plats (exempelvis ett litet hus) för att samla in återanvändbara produkter. 

Personalen från Återbyggdepån sorterar produkterna på återvinningscentralerna 

och transporterar säljbara produkter, med egen transport, till second hand-

butiken. 

 
Köpa 

På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. I sortimentet 

finns bland annat betongplattor, kakel, tegel, isoleringsmaterial, fönster, 

takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, gångjärn, skåp, bänkar och överblivet 

byggmaterial. Istället för att detta ska hamna på deponi kan det istället 

återanvändas i nya hus och byggnader. 
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Företagsbeskrivning Borlänge 

Detta initiativ är även något som Borlänge kommun har infört, där 

Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet som går i linje med 

kommunens viktigaste mål i den avfallsplan som är fastställd av 

kommunfullmäktige. Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling genom att 

bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara 

produkter. Projektets syfte är också att kunna bidra till att fler personer får en 

sysselsättning, arbetsträning och att nyanlända integreras i samhället. Detta är 

ett samarbete mellan Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, 

Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag.  

 

Genom denna Återbyggdepå kan företag och privatpersoner köpa och lämna 

byggmaterial som blivit över. Privatpersoner kan lämna sitt material direkt till 

depån eller på återvinningscentraler medan företag lämnar sitt material direkt till 

depån. Materialet som hamnar på återvinningscentralerna transporteras av 

Återbyggdepån till depån. Personalen hjälper sedan till så att materialet blir 

sorterat. 

 

Företagsbeskrivning Eskilstuna 
I Eskilstuna finns ReTuna som är en Återbruksgalleria där butikerna i gallerian 

förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya saker, som sedan säljs 

vidare. Bredvid gallerian har ReTuna en återvinningscentral som beskrivs som 

en kretsloppspark där man kan lämna sitt avfall, men det som däremot kan 

återanvändas lämnas in till deras inlämningsdepå Returen. Depån är byggd som 

en ”drive thru” vilket gör det enklare att köra in och lämna saker med bil. I 

Returen tas sakerna emot av personal som gör en sortering av sakerna och som 

sedan delas ut till de olika butikerna i gallerian. Därefter repareras, förädlas eller 

omvandlas sakerna efter behov och får fortsatt liv när de säljs vidare. 

Möjligt upplägg i Borås 

De förslag som kan presenteras är att denna fråga bör utredas vidare hos 

förslagsvis Borås Energi och miljö i samarbete med Arbetslivsnämnden. Dessa 

är förslagsvis mest lämpade för att kunna lokalisera vart en sådan funktion 

skulle kunna ta plats. Motiveringen till det är att Borås Energi och miljö redan 

har återvinningscentraler som är det enklaste sättet för allmänheten att slänga 

sitt material, därför är det också smidigt att allmänheten på samma plats även 

kan lämna sitt material. I och med att det redan finns stationer skulle det 

förslagsvis bli enklare att synkronisera denna nya funktion på en redan befintlig 

plats. Ytterligare ett förslag är att använda personal via Arbetslivsnämnden från 

Återbruk för att skapa sysselsättning åt de personer som står längre bort från 

arbetsmarknaden. Även detta är en fråga som bör utredas vidare. I dagsläget tar 

Återbruk i en liten skala emot överblivet bygg- och rivningsmaterial, förslagsvis 

skulle det kunna utvecklas vidare hos Återbruk eller hos Borås Energi och 

miljö. Depån skulle även kunna ha ett samarbete med ett företag, liknande de 

andra kommunerna. Eventuellt kan ett företag upphandlas som skulle kunna 

hjälpa till med vissa saker, exempelvis mer maskinella åtgärder. För att detta 
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initiativ ska kunna ta plats i Borås måste det utredas vidare för att få fram 

förutsättningar, kostnader, plats och dylikt.               

   

Beslutet expedieras till 

1.  

2. Koncerninköp 

3. Borås Energi och Miljö AB 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Iqbal Musaji 

Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen Diarium

Från: Carl Morberg
Skickat: den 31 augusti 2020 07:58
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Kopia:

E-petition: Borås Återbyggdepå

Borås Återbyggdepå 

Sammanfattning 
 
I Malmö finns ett kommunalt initiativ där man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial. Vore 
inte detta något för Borås för att komma närmre ett cirkulärt samhälle! 

Beskrivning 
 
Företagsbeskrivning Malmö 
 
Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning och vi tar 
emot och säljer begagnat byggmaterial. Utbudet varierar från enstaka varor till material i stora 
serier. Återbyggdepån rensar själva tegel och vi sågar även tegelsten till golvtegel. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. Här finns ett imponerande 
sortiment av trä, tegel, takpannor, dörrar och mycket mer, som istället för att hamna på deponi kan 
få nytt liv i nya hus och byggnader. 
 
Lämna 
Lämna ditt överblivna byggmaterial till Malmö Återbyggdepå så bidrar du till ett mer 
kretsloppsanpassat samhälle. Vi tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar 
från enstaka varor till material i stora serier. 
 
Vore inte detta något för Borås? 

Länk(ar) till relaterad information 
http://www.malmoabd.se/  
 

 
 

 
 
Underskrifter 
4 underskrifter 
 
 
Till förslaget: 
https://boras.demokratiportalen.se/adminProposal?pid=230 
 

Not: 
Ovanstående e‐petition är inlämnad i Borås Stads e‐petitionssystem. Enligt de regler som 



2

Kommunfullmäktige fastställt skall e‐petitionen efter det att den varit exponerad på stadens webbplats 
överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e‐petitionens ämnesområde. Den skall sedan hanteras 
som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget. 

Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e‐petitionerna har handlagts, 
behöver Stadsledningskansliet (Carl Morberg) få en redovisning från nämnden när ärendet behandlats. 
 
 
 
 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033‐35 84 29 
0768‐88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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