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Yttrande över Stadsbyggnadsprogram Staden vid 

parken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med nedanstående synpunkter och 

översänder skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 

uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 

parken, till Kommunfullmäktige för godkännande.        

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 

att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det 

grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade 

utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.” 

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 

uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 

parken, till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett stadsbyggnadsprogram som kallas 

Staden vid parken. Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans 

med andra aktörer såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett 

sammanhängande parkstråk genom Borås. Programmet ger även förslag på hur 

organisationen kring det fortsatta arbetet med parken skulle kunna se ut. 

Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det 

fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med en fortsatt dialog mellan 

Kommunstyrelsen och stadens förvaltningar och nämnder löpande under 

arbetets gång. 

Kommunstyrelsen är positiv till stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. 

Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och 

hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till 

attraktiva allmänna platser då staden förtätas. Stadsbyggnadsprogrammets 

förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet 
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mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator. 

Stadsbyggnadsprogrammet möjliggör ett genomförande av översiktsplanens 

strategier för gröna och blå strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla flera 

områden i visionen, såsom exempelvis Människor möts, Livskraftig stadskärna 

m.fl.   

Utifrån föreslagna stadsbyggnadsprogrammet kommer Kommunstyrelsen 

genom sin roll som ansvarig för kommunens markfrågor ha en viktig roll när 

det gäller att säkra mark för parken. För att nå målet om en sammanhängande 

park som anges i programmet krävs att parken och dess behov beaktas och lyfts 

fram i alla relevanta beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer 

också bära ett ansvar för parkens förverkligande då det gäller avtal och 

genomförandefrågor.   

Kommunstyrelsen tycker den föreslagna organisationsstrukturen ser gedigen ut, 

det är angeläget att den sjösätts då många frågor fortfarande behöver lösas. 

Dock bör den politiska referensgruppen bestå av projektägaren med 

huvudansvar, det vill säga Kommunstyrelsen. Genom en sådan 

organisationsstruktur kommer förankring och dialog ske på ett transparent och 

tydligt sätt samtidigt som Kommunstyrelsen som projektägare kan fatta beslut 

om budgetmedel kring ärenden där den även har insyn samt har förståelse för 

ärendenas intentioner. Kommunstyrelsen vill precis som programmet framhålla 

vikten av en sammanhållen kommunikation såväl internt som externt.  

Kommunstyrelsen instämmer med det som förslaget till stadsbyggnadsprogram 

beskriver om finansiering och huvudmannaskap. Det är särskilt angeläget att i 

det fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång till hela parken. Däri ingår att 

klargöra frågan om huvudmannaskap och huruvida parken kan ligga på 

kvartersmark. Minst lika viktigt är att parkens sträckning säkras långsiktigt så att 

det inte uppstår glapp i sträckningen. Rättvisa och förutsägbara principer för 

finansiering är också mycket angeläget att arbeta fram tillsammans med berörda 

parter inom den fortsatta processen. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken Remi, 2020-10-29 

2. Bilaga sammanställning av dialog med borås, 2020-10-29 

3. Missiv Stadsbyggnadsprogram Staden vid park, 2020-10-29  

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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