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Dnr 2020-00702 3.2.1.4 1
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med anledning av Borås Stad 400 år
Dnr 2021-00041 3.3.5.0 1

6. Tekniska förvaltningen informerar
Dnr 2021-00001 1.1.3.25 1

7. Återrapportering - Svar på Remiss Regional Handlingsplan för 
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Dnr 2020-00800 3.2.1.4 1

8. Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 
Dnr 2021-00007 1.2.3.3 1
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11. Anmälningsärenden
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12. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2021-00002 1.1.3.1 1
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Förvaltningen informerar januari 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om läget på förvaltningen med 

anledning av Covid-19. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om parkeringsförbud på vissa gator för 

att möjliggöra för rengöring och snöskottning. 

Ekonomichef Sara Wingren informerar om det preliminär ekonomiska 

resultatet för Tekniska förvaltningen 2020.          

Avdelningschef Christer Norberg informerar om så kallade ”bomresor” för 

färdtjänstresor.  

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om ”Friluftslivets år 2021”. 
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Skrivelse Återrapportering - Svar på Remiss Regional 

Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län  

Tekniska nämndens beslut   

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

      

Sammanfattning   

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till regional 

handlingsplan för friluftslivet i länet. Utkastet på handlingsplanen är det första 

steget att försöka ge en nulägesbild och samla vilka åtgärder som behövs för att 

förverkliga friluftspolitiken i Västra Götalands län. För att få en helhetsbild över 

länets friluftsliv önskar Länsstyrelsen få Tekniska nämndens synpunkter och 

kompletterande förslag på synpunkter. På grund av kort svarstid kommer 

Kommunstyrelsen att samordna nämndernas svar. Svaret på remissen måste 

vara expedierad till Kommunstyrelsen senast 2021-01-22. För att kunna lämna 

remissvaret i tid har Tekniska nämndens presidium vid sitt möte 2021-01-19 

godkänt och översänt detsamma till Kommunstyrelsen.  

Tekniska förvaltningen redovisar remissvarets innehåll vid nämndmötet 27 

januari 2021.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse- Delegering av beslut 2020-12-17 

2. Protokollsutdrag 2020-12-16 § 150  

3. Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län 2020-12-

11 

4. Delegationsbeslut- Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv- 2021-01-19 
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Delegering av beslut ”Svar på Remiss Regional 

Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län” 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att svara på 

remissen från Länsstyrelsen Västra Götaland ”Regional Handlingsplan för 

friluftsliv i Västra Götalands län” å nämndens vägnar.          

        

Ärendet i sin helhet 

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till regional 

handlingsplan för friluftslivet i länet. Utkastet på handlingsplanen är det första 

steget att försöka ge en nulägesbild och samla vilka åtgärder som behövs för att 

förverkliga friluftspolitiken i Västra Götalands län. För att få en helhetsbild över 

länets friluftsliv önskar Länsstyrelsen få Tekniska nämndens synpunkter och 

kompletterande förslag på synpunkter. På grund av kort svarstid kommer 

Kommunstyrelsen att samordna nämndernas svar. Svaret på remissen måste 

vara expedierad till Kommunstyrelsen senast 2021-01-22. Då Tekniska 

nämndens sammanträde i januari infaller 2021-01-27 behöver nämnden besluta 

att uppdra åt nämndens presidium att svara på remissen å nämndens vägnar 

enligt KL 6 kap 37§. Presidiet sammanträder 2021-01-19. På Tekniska 

nämndens sammanträde i januari kommer ärendet att redovisas.    

               

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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§ 150 Dnr TEN 2020-00800 3.2.1.4 

Delegering av beslut "Svar på Remiss Regional 
Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län" 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att svara på 
remissen från Länsstyrelsen Västra Götaland ”Regional Handlingsplan för 
friluftsliv i Västra Götalands län” å nämndens vägnar.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till regional 
handlingsplan för friluftslivet i länet. Utkastet på handlingsplanen är det första 
steget att försöka ge en nulägesbild och samla vilka åtgärder som behövs för att 
förverkliga friluftspolitiken i Västra Götalands län. För att få en helhetsbild över 
länets friluftsliv önskar Länsstyrelsen få Tekniska nämndens synpunkter och 
kompletterande förslag på synpunkter. På grund av kort svarstid kommer 
Kommunstyrelsen att samordna nämndernas svar. Svaret på remissen måste 
vara expedierad till Kommunstyrelsen senast 2021-01-22. Då Tekniska 
nämndens sammanträde i januari infaller 2021-01-27 behöver nämnden besluta 
att uppdra åt nämndens presidium att svara på remissen å nämndens vägnar 
enligt KL 6 kap 37§. Presidiet sammanträder 2021-01-19. På Tekniska 
nämndens sammanträde i januari kommer ärendet att redovisas.  
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Naturavdelningen 
Robert Andersson 

010-22 45 456 
 

 Enligt sändlista via e-post 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Förslag till Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län 

Remiss 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  

Du lämnas nu tillfälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 

tillhanda senast den 15 februari 2021. 

 

Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-

rådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. 

Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för 

friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge rikt-

linjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika 

aktiviteter.  

 

Tanken är att planen ska vara ett levande dokument och möjlig att uppdatera och 

komplettera med vissa mellanrum. I tidigare möten med kommunerna och före-

ningarna, workshop på Tankesmedja och i Friluftsrådet har förslag till åtgärder ta-

gits fram. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner som 

förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. Dokumentet 

kan säkert utvecklas vidare efterhand och med hjälp av de remissvar som kommer 

in. De restriktioner som vi haft under året med anledning av Covid-19 året har för-

svårat kommunikationen mellan Länsstyrelsen och övriga intressenter. Länsstyrel-

sen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter genom det här re-

missförfarandet.  

 

 

Har du frågor gällande handlingsplanen är du välkommen att ringa Sofie Bern-

hardsson, 010-22 45 122 eller Robert Andersson, 010-22 45 456 som är frilufts-

livssamordnare. 

 

Robert Andersson  Sofie Bernhardsson 

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Remiss 
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Sida 

2020-12-08 507-53826-2020-1 2(2) 

 

 

Bilaga:  

Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020. 

 

Så här lämnar du in ditt yttrande 

Skicka yttrandet till: 

• vastragotaland@lansstyrelsen.se eller  

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.  

Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1 
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 Sammanfattning 
Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men är långt ifrån en 

fullständig redovisning av vad som görs för att uppfylla de tio friluftsmålen. 

Mycket arbete sker ideellt inom föreningslivet och då även i föreningar som inte 

direkt har friluftsliv som den huvudsakliga verksamheten. Kommunerna är en ut-

omordentligt viktig aktör och står för mycket av den infrastruktur (stigar, rastplat-

ser, mm) som underlättar den enskildes friluftsutövande. 

Skog och annan naturmark ägd av staten, bolag, stiftelser och tusentals enskilda 

markägare är fundamentet för friluftslivet där äganderätten och allemansrätten vi-

sar på vad man får och inte får göra.   

Flera olika strategier, kommunala planer, lagar och normer ger riktlinjer vid ut-

vecklingen av friluftslivet. Naturvårdsverk, länsstyrelserna, kommunerna och 

Skogsstyrelsen skyddar och förvaltar naturmarker som till stor del är tillgängliga. 

Samverkan mellan olika aktörer utvecklas hela tiden och där länsstyrelsens region-

ala friluftsråd, Tankesmedjor och digitala chatforum är några exempel. 

Kunskapsinsamling, information och utbildning är viktigt. Flera olika universitet 

bedriver forskning inom ämnet och Länsstyrelsen är med och stöttar det Mistra-

program som Göteborgs universitet medverkar i. Genom besökarundersökningar 

kan länsstyrelsen få in synpunkter på besökares upplevelser i våra naturreservat. 

Det finns många olika sätt att sprida information om besöksvärda platser. Webb-

platser, guideböcker, digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de 

sätt som används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, före-

ningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. 

Slutligen görs mycket för att naturen ska vara tillgänglig för så många som möjlig-

het genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och toaletter för att nämna 

några. Något som är viktigt men som går för långsamt är att göra områden tillgäng-

liga för människor med olika funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen tar 

ett stort ansvar för friluftslivet och satsar ytterligare medel för att stärka och ut-

veckla vandrings- och cykelleder. Det är också regionen som är huvudman för tu-

ristrådet och Västkuststiftelsen. Folkhälsoarbetet är ett annat område de jobbar 

med. 

Genom att skydda och avsätta områden som till exempel naturreservat kan naturen 

bevaras. Länsstyrelserna, kommunerna och Skogsstyrelsen kan med stöd av Miljö-

balken besluta om att skydda områden. 

Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna, föreningarna och det regionala 

friluftsrådet föreslagit olika åtgärder under respektive mål. Det har skett genom 

Tankesmedjor, delregionala träffar, digitala och fysiska möten. För att öka delak-

tigheten i friluftsplanering skickas handlingsplanen på remiss i december 2020. Fö-

reslagna åtgärder ska inte ses som Länsstyrelsens ståndpunkt utan är en redovis-

ning av de förslag som inkommit vilket är en blandning av stort och smått. I sam-

band med remissen av friluftsplanen kommer förhoppningsvis fler förslag att in-

komma. 

  _____________________ 
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1. Inledning 

1.1  Handlingsplanens syfte 
Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov 

och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strate-

gier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en 

idébank för olika åtgärder. 

1.2  Metod 
Denna handlingsplan är framtagen tillsammans med kommuner, föreningar, region-

alt friluftsråd och övriga deltagare som deltog på tankesmedjan för friluftsliv 2019. 

Under vintern 2018/2019 besökte Länsstyrelsen anordnare fyra delregionala träffar 

med fokus att ta fram åtgärdsförslag. Totalt deltog 60 personer från kommunerna 

på dessa träffar. Under 2020 inbjöds föreningar vid två tillfällen lämna åtgärdsför-

lag. Totalt deltog 14 personer från föreningslivet. Den här handlingsplanen kom-

mer att gå ut på remiss till ett stort antal intressenter med förhoppningen ännu fler 

delaktiga i processen. Dokumentet är levande och kommer att revideras med jämna 

mellanrum.  

 

Under Regionala Tankesmedjan för friluftsliv som Länsstyrelsen arrangerade under 

hösten 2020 kom följande resultat fram. Totalt svarade 69 personer. Det är tydligt 

att grönområden behöver säkras för att tillgängliggöra friluftsliv. En bättre samver-

kan mellan olika aktörer är också viktigt att fokusera på.  
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1.3  Bakgrund 

1.3.1 Definition av friluftsliv 

I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv står: ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.  

1.3.2. Den statliga friluftspolitiken 

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det finns många 

aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket ver-

kar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. På regeringens 

uppdrag samordnar de myndigheternas arbete. 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i natu-

ren och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och 

spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, 

landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exem-

pel. 

1.3.3 Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsernas uppdrag enligt regleringsbrevet 2019: 

Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspoliti-

ken. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna ha en god samverkan mellan 

sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska re-

dovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka arbetet med tätortsnära 

natur samt vilka insatser som genomförts för att friluftslivsmålen ska få ett ökat ge-

nomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt natur-

vårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 

2020 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med 

friluftslivsmålen för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällspla-

nering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Stora insatser har 

lagts på bland annat temadagar, regionala tankesmedjor, delregionala träffar, ny-

hetsbrev, samverkan med andra län och centrala myndigheter. Nu är det hög tid att 

också utforma en regional handlingsplan för att strukturera det fortsatta arbetet så 

att rätt insatser och prioriteringar kan ske framöver.  

Länsstyrelsen förvaltar två naturum i länet. Ett ligger på Sydkoster och det andra 

vid Hornborgasjön. Här bedrivs verksamhet som har koppling till undervisning och 

friluftsliv och är Länsstyrelsens ansikte utåt. 

1.3.4 Kommunernas ansvar 

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som 

uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Det finns tre typer av kom-

munala fysiska planer med vilka kommunen kan styra mark- och vattenanvänd-

ningen: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av dessa är det 

detaljplanen som ger byggrätter. Översiktsplanen är vägledande. Områdesbestäm-

melser används inte så ofta, men de kan användas för att reglera grunddragen i 

mark- och vattenanvändningen om det. 

I kommunernas översiktsplaner ska det även framgå hur man ska beakta de värden 

som finns utpekade i olika riksintressen, där Riksintresse Friluftsliv är ett exempel. 
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Riksintressen för bevarande är viktiga för att säkerställa grön infrastruktur. 

Utöver den fysiska planeringen har kommunerna stor betydelse för var och hur fri-

luftsliv kan bedrivas i kommunen. Ofta finns särskilda friluftsområden, parker och 

tätortsnära områden utpekade där olika former av friluftsliv kan bedrivas. Kommu-

nerna sköter själva eller överlåter skötsel till kommunala bolag och ideella före-

ningar för att tillgodose friluftslivets behov. 
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Sätten att tillgodose friluftslivet ser väldigt olika ut mellan olika kommuner bero-

ende på vilka resurser och den viljeinriktning som finns.   

 

1.3.5 Regionens ansvar 

Folkhälsoarbetet i regionen/länet leds av Västra Götalandsregionen, där idrott, mot-

ion och friluftsliv framhålls som viktiga faktorer. Regionen stödjer många utveckl-

ingsprojekt där ledutveckling är ett exempel. Regionen ger också uppdrag för att 

kartlägga viktiga platser för friluftslivet längs kusten. Regionen ansvarar också för 

den tillgänglighetsdatabas som finns på deras hemsida. 

 

1.3.6 Skogsstyrelsens ansvar 

Skogsstyrelsens uppdrag är bland annat att värna skogens sociala värden för rekre-

ation, friluftsliv, folkhälsa och turism. 

Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet ”Levande skogar”. Tillsammans med Na-

turvårdsverket ansvarar de för att följa upp delmålet ”Tillgång till natur för frilufts-

liv inom friluftspolitiken”. 

Vidare arbetar myndigheten för att uppmärksamma och stärka skogens värde för 

rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. De ska verka för att skogar med 

höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom 

möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt. 

De ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att minimera konflikter 

mellan olika intressen. Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden och arbe-

tar med frågan inom ramen för Skogen i skolan. I skogar med höga sociala värden 

kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren. 

Figuren visar länet med dess kommuner och i vilken omfattning respektive kommun väger in 
friluftsmålen i översiktsplanerna. Källa: ”Friluftsliv i översiktsplaner”, Simon Rasmusson 2017. 

Lägre

Högre
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1.3.7. Föreningslivet 

Sverige har en lång tradition av föreningsliv för olika intressegrupper och som vilar 

på demokratiska principer. Stor del av föreningarnas arbete bygger på frivillighet 

och det ideella arbetet är oftast en förutsättning för deras verksamheter. 

1.4  Mål som berör friluftslivet 

1.4.1 De tio friluftsmålen 

Sedan 2012 finns det tio friluftslivmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen 

gäller fram till 2020.  

 
Ansvaret för att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myn-

digheter. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsar-

betet mellan olika myndigheter, detta sker bland annat via Myndighetsnätverket för 

friluftsliv.  

 

På regional nivå ansvarar länsstyrelserna i respektive län för att samordna arbetet 

med friluftslivsmålen. 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga 

berörda myndigheter en uppföljning av friluftslivspolitikens mål. ”Friluftsliv för alla 

- Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken.”1 

1.4.2. Allemansrätten och äganderätten 

Att kort beskriva allemansrätten vs äganderätten är komplext och istället för att 

återge det här hänvisas till ”Allemansrätten” – vad säger lagen, Bertil Bengtsson. 

ISBN 91-620-8161-6. Den kan beställas på Naturvårdsverkets hemsida. 

1.4.3. Lagar och konventioner 

Det finns flera olika lagar och konventioner, gällande till exempel diskriminering, 

barnperspektivet och jämställdhet som samtliga organisationer och myndigheter 

måste förhålla sig till i sin verksamhet.  

1.4.4. Agenda 2030 

Friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 

2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 

om God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas 

i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser 

och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar 

även till mål 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovat-

ioner och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och pro-

duktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen. 
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1.4.5. Miljökvalitetsmålen 

 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stads-

utveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genom-

förandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömå-

let ”God bebyggd miljö” är kanske det mål som friluftslivet har störst koppling till. 

1.4.6. Folkhälsomålen 

Våren 2018 beslutade regeringen om nya folkhälsomål, där bland annat behovet av 

tillgång till grönområden i tätorter och i skolmiljöer lyfts. Forskningen2 slår fast att 

vistelse i skog och mark är positivt för välbefinnandet och naturrekration på recept 

har börjat införas i vissa landsting eller regioner. Det övergripande målet för folk-

hälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella 

målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksam-

het som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan. 
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Karta som visar ostörda områden Västra Götalands län.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

1.4.7. Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till goda livsmiljöer för växter 

och djur och till människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är en 

förutsättning för friluftslivet och miljömålen. Handlingsplanen för grön infrastruk-

tur kan bidra med kunskapsunderlag som visar på landskapets potential för frilufts-

liv. Detta underlag kan utvecklas för att bevara och utveckla områden för friluftsliv 

som är tillgängliga och har hög kvalitet. 

Det regionala perspektivet ger en bättre överblick över var det finns möjligheter 

och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas eller tas om hand. Arbetet 

med friluftsliv i grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för 

naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt 

och landsbygdsutveckling. I nulägesbeskrivningen till handlingsplanen för grön in-

frastruktur sammanfattas de olika naturtypernas betydelse för friluftslivet och ges 

en överblick av grön infrastrukturs betydelse för friluftslivet. 

 

Det är viktigt att se friluftslivet i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett 

friluftslivsområdes kvaliteter och potential för olika friluftslivsaktiviteter kan 

öka med områdets storlek och om det ingår i en sammanhängande regional helhet. 

Förutsättningarna för en varierad natur ökar och påverkan från omgivningen i form 

av till exempel buller kan då bli lägre. Samtidigt har det lokala friluftslivet mest be-

tydelse i människors vardag. 
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Områden med höga rekreationsvärden 2018.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

Flera av åtgärderna i handlingsplanen för friluftsliv har beröring med handlingspla-

nen för Grön infrastruktur och ingår som åtgärder även i den planen. Däremot tar 

handlingsplanen för friluftsliv ett vidare grepp. 

1.5  Friluftslivet i Västra Götalands län  

Förutsättningar 

Västra Götalands län är Sveriges femte största län och omfattar landskapen Bohus-

län, Dalsland och huvuddelen av Västergötland. Det består av 49 kommuner och 

har ca 1,7 miljoner invånare vilket gör det till landets näst största län sett till be-

folkningsmängd. Göteborg är största staden och har en folkmängd på ca 600 000 

följt av Borås med ca 110 000 och Trollhättan med ca 58 000. De minsta kommu-

nerna Gullspång och Dals-Ed har 5 300 respektive 4 800. I flertalet kommuner sker 

en befolkningstillväxt. Störst är ökningen i Göteborgsregionen men även Bolle-

bygd och Strömstad. 
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Befolkningen är ojämnt fördelad 

över Västra Götalands yta. Cirka 

hälften av invånarna bor i Göteborgs-

regionen och i övrigt är befolkningen 

i huvudsak koncentererad till områ-

dena kring Borås, Skövde, Trestad. 

Befolkningstätheten i länet är 72 in-

vånare per kvadratkilometer (km2). 

Göteborg har högst täthet med ca 

1300 invånare per km2 och Dals-Ed 

lägst med knappt sju invånare 

perkm2. Den genomsnittliga befolk-

ningstätheten i Sverige är 25 

inv./km2.. I Stockholms län och i 

Skåne län bor 360 respektive 124 

inv. /km2. 

 

 

Förutsättningarna för människor att ägna sig åt friluftsliv i länet får anses goda men 

kan se väldigt olika ut beroende på var i länet man bor. I Göteborgsregionen är av 

förklarliga skäl trycket större på de grönområden som finns eftersom andelen grön-

yta per person är lägre här jämfört med i glesbygdskommunerna. Utmed västkusten 

är besökstrycket väldigt stort under en kort men intensiv period under sommaren. 

Under sommarhalvåret kan en kommun som Lysekil öka antalet boende med upp 

till 70 % då många hus används för delårsboende.  

I helåkersbygd som Varaslätten och andra områden är man som friluftsidkare hän-

visad till vissa områden som inte alltid ligger i närheten av tätorten som kanske 

omges av åkrar. 

 
Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser.  
Källa: Rådet för Hållbara städer. 

  

Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer. 
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Framtidsperspektiv 

Länets varierade geografi och en ojämnt fördelad befolkningstäthet ger olika förut-

sättningar för människor att bedriva friluftsliv och typ av friluftsliv, beroende på 

var man bor. Utmaningarna för kommunerna är att tillgodose bostadsbyggandet 

samtidigt som man ska värna de viktiga tätortsnära park- och naturområdena 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/för friluftslivet. I små kommuner 

kan bristande resurser begränsa möjligheten att tillgängliggöra områden för frilufts-

liv. 

Människors olika förutsättningar att bedriva friluftsliv beror också på en rad andra 

faktorer, av mer strukturell karaktär. Det kan handla om att möjligheterna ser olika 

ut sett till kön, klass och etnicitet, men också utifrån funktionsvariation. Möjlighet-

erna att bedriva friluftsliv är stora för vissa, men små för andra, det beror inte så 

mycket på befolkningstäthet. Kanske är det istället så att befolkningstäthet gynnar 

friluftslivet, i Göteborgsområdet kan en till exempel åka kollektivt till friluftsområ-

den i en större utsträckning än i delar av länet där kollektivtrafiken är sämre. Vissa 

typer av friluftsliv är definitivt enklare att bedriva i regionala centra än i andra de-

lar. Det kan till exempel handla om att det finns fler preparerade konstsnöspår, fler 

mountainbikeslingor eller fler uthyrare av utrustning. 

 

 
Tätorter i Västra Götalands län. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/
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Vattenområden i Västra Götalands län av betydelse för fisket. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 
 
Grönyta fördelad på ägarkategorier 2015 Sverige som helhet. Källa SCB. 

 

 

 

I nästa avsnitt beskrivs de olika friluftsmålen. Till dem har Naturvårdsverket gjort preciseringar som också tagits med. 

Under rubriken ”Förslag till åtgärder” finns alla de förslag som kommit fram i möten med kommuner och föreningar. 

De är alltså resultatet av de träffar Länsstyrelsen haft med kommuner och föreningar och ska inte tolkas som Länssty-

relsens ståndpunkter. 
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2 Friluftsmålen 

2.1 Tillgänglig natur för alla 
Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturland-

skapet. Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden exi-

sterar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig väl-

kommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska 

användas. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1.Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig 

samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, 

information, vägledning och kunskapsspridning  

2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av 

besökare 

3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad använd-

ning, bättre hälsa och livskvalitet. 

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar 

kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen och 
myndigheter  

Ideella 
organi-
sationer 

Digital information om var och hur friluftsliv 

kan bedrivas. 
X X X X 

Ta fram kommunala friluftsplaner. X    

Infodag om verktyg för att ta fram kommu-

nala friluftsplaner. 
X X   

Informera allmänheten om vad som gäller för 

mountainbike och elcykel. 
X X X  

Skylta upp från busshållplats till vandringsled 

eller naturområde så att man kan åka kollek-

tivt. 

X  X  

Kvalitetssäkring av anordningar och info i re-

spektive naturreservat. 
X X   

Ta fram friluftskarta som visar stigar för 

vandring, cykling, ridning mm. 
X X X  

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i 
skyddade områden. 

X X   

Erbjuda utlåning av friluftsutrustning. X   X 

Ta fram strategi för säkring av tysta områ-
den. 

X X   
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2.2  Starkt engagemang och samverkan 
Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga val 

och engagemang i centrum. Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna 

har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i 

högre grad. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna 

erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar 

kontinuerligt. 

2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet 

med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna. 

3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter 

och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de 

kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna i syfte att tillgäng-

liggöra svenskt natur- och kulturlandskap. 

4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda lokala friluftsråd i kommunerna med före-
ningar, m fl. 

X   X 

Barnkonventionen har blivit lag 2020. Få in de 
aspekterna i den praktiska verksamheten. 

X X X X 

Förbättra samarbetet mellan kommunala för-
valtningar - dela kunskap, gemensam planering 
och ta tillvara olika kompetensområden. 

X    

Tillsätt en friluftssamordnare i varje kommun. X    

Förankra föreliggande regionala friluftsplanen.  X X  

Förtydliga ansvaret för vem/vilka som ansvarar 
för friluftsfrågorna i kommunen. 

X    

Bilda en intern samordningsgrupp på kommu-
nen för friluftsfrågor. 

X    

Utse coach/bollplank att testa idéer mot när ny-
satsningar görs. 

X X   

Ha medborgardialoger t. ex. med elevråd, 
pensionärsforum, familjecentral, föreningsråd. 

X   X 

Samverka med grannkommunerna och med 
föreningar/organisationer. 

X   X 

Naturum samverkar med grannkommunerna 
och med föreningar/organisationer. 

X X  X 

Föreningar kan vara en resurs för att kunna 
driva olika friluftsanläggningar. 

X   X 

Hitta former för bra relationer med privata mar-
kägare. 

X X X X 

Förtydliga ansvaret mellan stat och kommun. X X   
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Kartlägg/beskriv konflikter för vidare hantering. X X X  

Anordna gemensamma aktiviteter/platser där 
man kan mötas för människor som normalt inte 
engagerar sig. 

X X  X 

Starta konkreta avgränsade projekt för t.ex. ut-
formning av en park. 

X   X 

God medverkan i Friluftslivets år 2021. X X X X 

Anordna temadagar och regional tankesmedja 
för entreprenörer för yrkesverksamma inom fri-
luftsutveckling i länet.  

 X   

Lyfta och sprida information via mejl och digi-
tala plattformer om goda exempel 

 X   

Bilda promenadgrupper för att få människor att 
pröva på friluftsliv. Marknadsför på t.ex. Fa-
cebook. 

X  X X 

Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kom-
munen.  

X    

 

2.3  Allemansrätten 
Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Vik-

tiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markä-

gare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt. 

Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark. 

 

2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kun-

skap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god. 

 

3. Dialog med bland annat intresseorganisationer, markägare, företag och 

myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större 

förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller kon-

flikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella orga-
nisationer 

Integration: Gemensamma lokala projekt, bjuda 
in till informationsträffar/aktiviteter om alle-
mansrätten. 

X  X X 

Informera och förklara friluftskunskap: (eldning, 
toa, skräphantering mm). 

X X  X 

Allemansrätten – i skolor och via studieförbund. X   X 
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2.4  Tillgång till natur för friluftsliv 
Tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs genom 

hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

Tre grundläggande förutsättningar är nödvändiga för friluftsliv: tillgång, tillgäng-

lighet och kvalitet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög 

kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv 

som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar. 

2. Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och 

kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 

uppdateras kontinuerligt. 

3. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap sä-

kerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

4. Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är eta-

blerade. 

 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Friluftsplaner behöver kopplas ihop med andra 
planer, till exempel folkhälsomålen, Agenda 
2030, grön infrastruktur och miljömålen. När 
mål formuleras i planen bör de kunna relatera 
till de andra målen. 

X X X  

Synliggör natur- och friluftsområden i tä-
tortsnära natur. Det finns mycket att göra på 
hemmaplan. Alla har inte råd att åka iväg. 

X X X X 

Skapa dialogformer mellan markägare och nytt-
jare.  

X  X X 

Utforma förslag till nyttjanderätts-/ arrendeavtal. 
Ta hjälp av LRF, jordägarna m fl. 

  X X 

Ta fram verktyg som säkrar marktillgång för ut-
pekade områden för friluftsliv som till ex. är re-
dovisade i ÖP. 

X    

Samhället kan behöva betala intrångsersättning 
som kompensation för intrång som görs för att 
säkra friluftslivet i ett område. 

X X   

Skapa samarbete med Västtrafik för att kunna 
nå grönområden och naturreservat med kollek-
tivtrafik. 

X X X  
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2.5  Attraktiv tätortsnära natur 
Attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till natur i och i när-

heten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 

landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attrak-

tivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande. 

2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom 

vägar, stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt 

genom information om dessa möjligheter. 

3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och upp-

levelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk planering, 

förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Kartläggning av användarmönster. Var bed-
rivs och vilken form har friluftslivet i olika om-
råden. 

X  X  

Undersöka tillgången på tätortsnära natur i 
kommunerna. 

X    

Kartläggning av infrastrukturer i länet för fri-
luftslivet.  

X    

Utnyttja arbetsmarknadsåtgärder. Kan vara 
en resurs för att anlägga stigar mm. (natur-
nära jobb) 

X X X  

Se till att vandrings- och cykelleder under-
hålls, röjs och märks upp. 

X X X  

Tillämpa erfarenheter som presenteras i Reg-
ional handlingsplan för grön infrastruktur i den 
kommunala planeringen. 

X    

Sammankoppla vardagsnatur (små bostads-
nära ytor) med större friluftsområden genom 
att lägga stigar och gröna korridorer mellan 
dem. 

X    

Tillgodose att det finns gröna stråk för gång- 
och cykelvägar. 

X    

Avsätt naturmark och skogar som skolskogar 
nära skolorna. 

X    
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2.6  Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism 

bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en 

stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, ut-

vecklar marknaden för natur- och kulturturism. 

2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat fram-

gångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnä-

ringens övriga aktörer och markägare. 

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar 

en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare. 

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och 

markägare är etablerade och genomförs. 

5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar. 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myndig-
heter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Utnyttja investeringar för lokalbefolk-
ningens behov av anordningar för fri-
luftslivet så att de kan bidra till utveckl-
ing av naturturism.  

X X X  

Samarbeta med grannkommunerna 
när det gäller till exempel långa vand-
ringsleder. 

X  X  

Regional samordning av åtgärder som 
berör flera kommuner eller länsdelar. 

X  X  

Satsa på information och marknadsfö-
ring om inlandets skogsleder. 

X  X  

Säkra ekonomin för löpande skötsel 
innan man sätter igång med nya pro-
jekt. 

X X X  
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2.7  Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Skyddade områden är en resurs för friluftslivet och handlar om att naturområden 

ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som 

inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad verk-

samhet.  

2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har fö-

reskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och 

organiserad verksamhet. 

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 

inom skyddade områden finns och används i samtliga län samt i kommuner 

med lämpliga områden. 

4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinu-

erligt. 

5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och 

som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda markä-

gare uppmärksammas. 

 

Karta som visar skyddade områden. Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur. 
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Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda nya naturreservat för friluftslivet. X X   

Utse kontaktpersoner i kommun respektive 
länsstyrelse för i dialog angående naturreser-
vat. 

X X   

Framhåll och marknadsför kommunens fri-
luftsområden. Kommer i skymundan för natur-
reservaten. 

X    

Fokusera på vattnets betydelse för friluftslivet 
och säkerställ att det alltid finns tillräckligt 
bred passage utmed vattnet för allmänheten 
vid bebyggelse.  

X X X  

Ge friluftsfrågorna stor vikt i ÖP-arbetet.  X    

Samordna GIS-arbetet med information och 
attribut. 

X X   

Kartlägg, skydda och informera om tysta om-
råden som underlag i kommunernas planar-
bete. 

X    

Säkerställ de friluftsområden, utanför detalj-
plan, som är välbesökta men som idag sak-
nar långsiktigt skydd.   

X    

Bedriv aktiv tillsyn för att få bort privata an-
läggningar, exempelvis bryggdäck som hind-
rar allemansrättslig tillgång till stranden. 

X X   

Översyn av föreskrifter för allmänheten i na-
turreservaten för att möjliggöra eller reglera 
friluftslivet. 

X X   

Sociala anordningar i reservaten ska läggas 
in på länsstyrelsens webb om naturreservat. 
 

X X   
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2.8  Ett rikt friluftsliv i skolan 
Ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 

motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och 

hållbar utveckling enligt styrande dokument. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse. 

2. Får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling 

3. Att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett 

rikt friluftsliv. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och andra 
myndigheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Avsätt och bevara naturmark och skog som 
skolskogar. 

X    

Gynna biologisk mångfald på olika sätt i 
skolskogen med pedagogiska exempel. 

X    

Pedagogiska naturstigar för barn. X    

Bevara tätortsnära naturområden som kan 
nyttjas av skolorna. 

X    

Introducera friluftslivet som ämne i förskolor 
och skolor. 

X X   

Anordna friluftsdagar. X    

Nyttja naturen för utomhuspedagogik inom 
flera ämnesområden. 

X X   

Utbildning för skolpedagoger. X X X X 

Fortsatt utveckling av Skogsstyrelsens sats-
ning ”Skogen i skolan”. 

  X  
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2.9  Friluftsliv för god folkhälsa 
Friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att männi-

skor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, 

till exempel har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan utgöra en 

viktig resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl 

fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, 

rekreation och återhämtning.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också 

upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella sektorn 

skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva 

genom friluftsliv.  

2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer 

och hälsa etableras. 

3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder 

och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids 

till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer. 

4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges frilufts-

kommun ökar. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisationer 

Uppföljning av Regionens och kommunernas 
folkhälsoarbete beträffande friluftsliv 

X  X  

Friskvårdsprojekt ledda av ideella organisat-
ioner 

   X 

Verka för FAR, (fysisk aktivitet på recept) får 
ökad kännedom och tillämpning. 

  X  

  

Foto: Sofie Bernhardsson 
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2.10 God kunskap om friluftslivet 
God kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och sta-

tistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångveten-

skapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets 

aktörer. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, 

skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nät-

verksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifie-

rade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv upp-

fattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl 

internationellt. 

2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets 

behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om lev-

nadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för 

att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna. 

3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag 

har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utform-

ning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande hela fri-

luftslivspolitikens bredd. 

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och 

sätts in i ett större sammanhang. 

 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Besöksenkäter, räkning och intervjuer 

i naturreservaten.  
X X   

Intervjuundersökningar om männi-
skors friluftsvanor. 

 X   

Bistå och följ Mistraprogrammet ”Sport 
& Outdoors” via GU. 

X X X X 

Besöksräkning i friluftsområden X X   

Uppföljning av Regionens satsning på 
ledutveckling. 

  X  
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Delegationsbeslut- Remiss Regional Handlingsplan för 

friluftslivet – förslag 2020 Västra Götaland 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka handlingsplanen och vill att nämndens 

synpunkter beaktas. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har fått länsstyrelsen i Västra Götalands ”Regional 

handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020 Västra Götaland” på remiss. 

Stadsledningskontoret kommer att sammanställa nämndernas svar och ta upp 

ärendet i Kommunstyrelsen. 

Tekniska nämnden är en av Borås Stads nämnder som ansvarar för 

friluftsfrågor och tycker att det är bra att en regional handlingsplan tas fram.  

Tekniska nämnden anser att nuvarande version inte uppfyller vad som kan 

förväntas av en handlingsplan eftersom det framförallt är en generell 

nulägesbeskrivning och en uppräkning av olika förslag.  

I förslaget på regional handlingsplan för friluftslivet tas en mängd olika 

åtgärdsförslag upp. Länsstyrelsen anger att några av planens syften är att vara en 

idébank, ge en överblick, visa på behov och planerera för friluftslivet och det 

uppfylls väl.  

Länsstyrelsen vill också att handlingsplanen ska ge riktlinjer för framtida 

förvaltningsåtgärder. Tekniska nämnden vill här framföra synpunkter: 

 En handlingsplan bör redovisa åtgärder och ange när de ska vara klara samt 

hur finansiering kan ske. 

 Åtgärder bör endast ha en ansvarig/åtgärd. Delat ansvar leder ofta till 

otydlighet. 

 Handlingsplanen bör visa vad länsstyrelsen vill prioritera. 

 Länsstyrelsen hänvisar till ”Naturvårdsverkets preciseringar”. Men hur ser 

de regionala förutsättningarna ut. Vill länsstyrelsen särskilt ta fram vad som 

är prioriterat dels utifrån vad som finns idag och dels utifrån ett förväntat 

framtida behov?  
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 De åtgärder som läggs fram i handlingsplanen och som pekar ut kommuner 

och ideella organisationer som ansvariga måste vara möjliga att finansiera 

med statliga medel. Ett exempel på det är LONA-bidraget som finansierar 

till 50 %.  

 Om flera aktörer är inblandade är det bra om det finns en samsyn, till 

exempel mellan ideella organisationer och kommuner. 

 Ett sätt att tydliggöra friluftslivets värde är om kommunerna upprättar 

friluftsmål på samma sätt som miljömål. 

 Många av de föreslagna åtgärderna är redan genomförda i Borås. Kanske 

skulle det vara bättre om länsstyrelsen tog en diskussion med respektive 

kommun och tog fram vilka åtgärder som är mest prioriterade. En 

kommunal handlingsplan för friluftslivet skulle kunna vara ett resultat. 

 Det framgår inte om länsstyrelsen har tänkt följa upp genomförda insatser 

och utvärdera dem inför en revidering av dokumentet.   

 Ur de åtgärdsförslag som nämns vill nämnden kommentera följande: 

o ”Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i skyddade områden”. 

Det är ett bra förslag som borde omfatta hur kommun/länsstyrelse 

ska tänka generellt och när och var olika insatser ska göras. I 

naturreservaten bör det framgå av beslut och skötselplaner. Om det 

inte gör det (många beslut är gamla) får man ta upp det när 

skötselplanerna revideras. 

o Ta fram strategi för säkring av tysta områden. Även regionen och 

myndigheter omfattas (Trafikverket och Fortifikationsverket är två 

exempel). 

o Vad avses med ”Ta fram verktyg som säkrar marktillgång för 

utpekade områden för friluftsliv som till ex. är redovisade i ÖP”? 

o Det skulle vara bra om staten tog fram en rekommendation när det 

gäller ”Samhället kan behöva betala intrångsersättning som 

kompensation för intrång som görs för att säkra friluftslivet i ett 

område”. Det berör många fler aktörer än kommun och länsstyrelse 

och det är olämpligt att var och en tar fram sin egen mall. 

Ersättning till markägare är redan idag i vissa fall aktuellt med 

nuvarande lagstiftning och inte ett bara ett förslag. 

o Ansvaret för ”Kartläggning av infrastruktur i länet för friluftslivet” 

och ”Regional samordning av åtgärder som berör flera kommuner 

eller länsdelar” kan inte ligga på kommunerna. 

o En mycket viktig ”åtgärd” som tas upp är att ”säkra ekonomin för 

löpande skötsel innan man sätter igång med nya projekt”. Det kan 

inte nog betonas vikten av att det alltid fattas beslut som säkerställer 

drift och underhåll och klargör vem som har ansvar och 

befogenheter. 
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o ”Säkerställ de friluftsområden, utanför detaljplan, som är välbesökta 

men som idag saknar långsiktigt skydd.” Finns det något annat sätt 

att med säkerhet skydda ett område än att göra ett naturreservat? 

Områden inom detaljplan har bara skydd så länge detaljplanen inte 

görs om.  

Beslutet expedieras till 

1.  Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Susanne Möller Arneborg susanne.arneborg@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:susanne.arneborg@boras.se
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Svar på revisionsrapport- Granskning av Borås Stads 

skogsförvaltning 

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden beslutar att godkänna ”Svar på Revisionsrapport –   

 Granskning av Borås Stads skogsförvaltning” samt att överlämna svaret till   

 Stadsrevisionen.     

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har utfört en granskning av Borås Stads skogsförvaltning. 

Projektets syfte har varit att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 

den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningsarbetet har Stadsrevisionen 

uppdragit åt företaget Cambium AB. Tekniska nämnden lämnar härmed svar på 

granskningsrapporten med hänvisning till Stadsrevisionens till Tekniska 

nämnden lämnade rekommendationer samt kommentarer till de till 

Kommunstyrelsen lämnade rekommendationerna. 

              

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har utfört en granskning av Borås Stads skogsförvaltning. 

Projektets syfte har varit att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 

den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningsarbetet har Stadsrevisionen 

uppdragit åt företaget Cambium AB.  

Tekniska nämnden lämnar härmed svar på granskningsrapporten till 

Stadsrevisionen med hänvisning till Stadsrevisionens till Tekniska nämnden 

lämnade rekommendationer samt kommentarer till de till Kommunstyrelsen 

lämnade rekommendationerna. 

 

Kommentarer med avseende på rekommendationer lämnade till 

Kommunstyrelsen 

Nedan följer Tekniska nämndens kommentarer till Stadsrevisionens till 

Kommunstyrelsen ställda rekommendationer då synpunkterna anses beröra 

Tekniska nämndens uppdrag. 
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 Det saknas strategiska måldokument både för avkastningskrav 

och målsättning avseende Borås Stads skogsinnehav. 

Rekommendationen är att Kommunstyrelsen tillsammans med 

Tekniska nämnden arbetar fram ett nytt strategiskt 

måldokument. Framtagna dokument bör uppdateras regelbundet.  

Det finns ett strategiskt måldokument avseende Borås Stads skogsförvaltning 

”Borås Stads skogar – Mål och Riktlinjer”. Det är förvisso ålderstiget men i allra 

högsta grad gällande. Tekniska nämnden föreslår att dokumentet görs om till ett 

aktiverande strategidokument som sedan uppdateras i enlighet med ”Borås 

Stads Riktlinjer för styrdokument”. Tekniska nämnden ser mycket positivt på 

att medverka till att arbeta fram ett nytt måldokument i samverkan med 

Kommunstyrelsen. I dokumentet kan med fördel ägarens avkastningskrav från 

skogen framgå – denna ska inte avgöras av egen nämnd. Eftersom god 

skogsförvaltning kräver långsiktighet (100-åriga omloppstider/skötselintervall) 

så behöver innehållet i framtaget strategidokument anpassas efter sådana 

förutsättningar. 

 

 Verksamhetsmåtten som avser Borås Stads skogsförvaltning i 

Borås Stads budget och Tekniska nämndens budget bör ses över.  

Borås Stads budget 

Stadsrevisionen anser att detaljrikedomen med avseende på verksamhetsmått 

för skogsförvaltningen är för hög och att verksamhetsmåtten istället ersätts med 

en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Tekniska nämnden ser positivt på en 

förenkling och ökad transparens med avseende på verksamhetsmåtten för 

Stadens skogsförvaltning i Borås Stads budget. Tekniska nämnden föreslår 

Kommunstyrelsen att kostnaderna särredovisas i faktisk avverkningskostnad i 

kr/m³fub för kostnadsställena föryngringsavverkning, gallring och 

naturvårdande skötsel istället för de detaljerade verksamhetsmåtten som 

redovisas idag. 

Tekniska nämnden ser positivt på att Kommunstyrelsen tar fram nya 

verksamhetsmått med avseende på redovisning av Borås Stads skogsförvaltning 

i samband med Borås Stads budgetarbete 2022.  

Tekniska nämndens budget 

Tekniska nämnden föreslår att avverkningskostnaden enbart omfattar faktisk 

avverkningskostnad i kr/ m³fub och inte totalkostnad i kr/m³fub som 

redovisningen ser ut nu i Tekniska nämndens budget. Tekniska nämnden 

redovisar gärna en faktaruta i nämndens budgetdokument som beskriver 

kommunens skogsinnehav istället för de verksamhetsmått som redovisas idag - 

vilka Stadsrevisionen anser vara för detaljerade.  

Tekniska nämnden föreslår att nya verksamhetsmått tas fram i samband med 

nämndens budgetarbete 2022. 
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 Borås Stads skogsinnehav redovisas inte i Borås Stads 

årsredovisning. Rekommendationen är att innehavet ska finnas 

med i anläggningsregistret. Under kontoklass 11 redovisas mark, 

byggnader och tekniska anläggningar. Skogsmark bör 

särredovisas eftersom den har ett mycket stort marknadsvärde. 

Skogsmark är en anläggningstillgång och skogsråvara är en 

omsättningstillgång.  

Enligt Keijo Tossavainen, redovisningschef Borås Stad så finns skogsmarken 

redovisad i posten Mark (markreserven) under anläggningstillgångar i 

balansräkningen samt not. Redovisningsvärdet av skogsmark är 

anskaffningsvärdet om marken är köpt inklusive växande skog. Att redovisa 

växande skog som tillgång (t.ex. lager) är inte tillåtet. Inte heller kan man skriva 

upp värdet av skog till marknadsvärdet i bokföringen, utan det är 

anskaffningsvärdet som gäller. Avverkad skog som ej är såld blir till en 

lagertillgång bland omsättningstillgångarna, t.ex. över årsskiften. 

Tekniska nämnden anser dock att marknadsvärdet för skogsmarken bör 

redovisas och synlighetsgöras i t.ex. årsredovisningen. Värdet är viktigt för att få 

ett alternativvärde vid ändrad markanvändning.  

Enligt Cambiums granskning ligger marknadsvärdet 1,6 – 2,1 miljarder kronor. 

Siffrorna är baserade på statistik från LRF Konsult. Statistiken tar ingen hänsyn 

till att marken ägs av juridisk person, att viss areal är; parkmark, planlagd mark, 

naturreservat eller tätortsnära skog.  

Tekniska nämnden anser att redovisning av ett marknadsvärde utifrån 

schablonvärdet kronor per skogskubikmeter för Borås Stads skogsmark ger ett 

felaktigt och ogrundat värde. Om ett marknadsvärde ska redovisas bör en 

värdering utföras.  

Tekniska nämnden anser att ett alternativ skulle kunna vara att redovisa 

skogsmarksvärde efter den så kallade ”Omvärderingsmetoden” - vilken baseras 

på en värdering med hjälp av en marknadsmetod baserad på 

skogstransaktionerna i de områden där Borås Stads skogar finns. 

 Borås Stad redovisar inte den egna skogens klimatnytta. Skogen 

ur ett miljö-/klimatperspektiv saknas också till största delen i 

Borås Stads styrdokument som avser miljöområdet. Skogens 

betydelse i dessa delar bör beaktas i de styrdokument som avser 

miljö och klimat. 

Skogens roll i ett klimatperspektiv tas upp i Borås Stads reviderade Energi- och 

Klimatstrategi (antagen i Kommunfullmäktige 10 december 2020). Där 

poängteras markens och skogens roll som ett negativt utsläpp, det vill säga 

upptag av koldioxid istället för utsläpp. I strategin tas även upp att Tekniska 

nämnden bör öka kunskapsläget och förmedla kunskap till andra aktörer för att 

öka skogens roll i ett klimatperspektiv. 

Inom skogsförvaltningen i Borås Stads skogar finns flera olika mål att ta 

ställning till vid varje åtgärd. Ekonomi, biologisk mångfald, klimat, rekreation 
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och koldioxidlagring. Oftast om än inte alltid så är dessa mål i konflikt med 

varandra och ett vägande mellan målen sker vid varje åtgärd. Att befästa 

skogens roll som kolsänka är farligt om man inte nämner de konfliktområden 

som man måste ta hänsyn till. 

Den viktigaste åtgärden för att öka koldioxid inlagring i skogen är att öka 

tillväxten, för varje extra skogskubikmeter skogen växter binds det in 1,375 ton 

koldioxid. Borås Stads Park- och skogsavdelning jobbar aktivt med att öka 

tillväxten; förädlat skogsodlingsmaterial med genetiska egenskaper anpassade 

efter odlingslokalen och klimatet, skogsskötsel genom röjning och gallring och 

förlängd omloppstid. Genom aktiva åtgärder från plantering till förlängd 

omloppstid ökas timmerandelen vilket förädlas till mer långlivade produkter 

vilket leder till att kolet håller sig bundet under längre tid. 

Skogsgödsling är ett annat effektivt sätt att öka tillväxten och därmed 

koldioxidinlagringen. Då Borås Stads skogsmark är certifierad enligt PEFC och 

FSC så är gödsling inte tillåtet. Gödsling har en negativ effekt på den biologiska 

mångfalden på stor del av markerna i södra Sverige. 

Kunskap om skog till privata skogsägare förmedlas framförallt av 

Skogsstyrelsen, skogsägarföreningar och virkesköpare. Skogsstyrelsen har 

löpande kurser och informationsträffar om skogens roll för klimatet. Borås 

Stads roll kan vara att förmedla information till icke skogsägare för att öka 

förståelsen för aktivt skogsbruk och överlåta rollen som kunskapsförmedlare till 

skogsägare till Skogsstyrelsen m.fl. 

Tekniska nämnden ser gärna att skogens bidrag till koldioxidinlagring finns med 

i Borås Stads årsredovisning samt övriga aktuella miljödokument. Nedan följer 

ett förslag. 

Borås Stads skogar bidrar till att motverka växthuseffekten 

Borås Stads skogar binder årligen: ca 100 000 ton koldioxid 

Totalt bunden koldioxid i Borås Stads skogsmark (mark och växande skog): 4 500 000 

ton koldioxid 

 Kommunstyrelsen behöver tillsammans med Tekniska nämnden 

skyndsamt se över försäkringsskyddet för Borås Stads skog och 

säkerställa att rätt areal är försäkrad. Ställningstagande bör även 

göras om försäkringen ska utökas så att den även täcker 

insektsskador. 

Park- och skogsavdelningen har lagt till ca 700 ha försäkrad areal till 

skogsförsäkringen under 2020 eftersom tillkommande allmän platsmark 

planlagts med skogsbruksplan under 2020. Det är inte möjligt att teckna 

skogsskadeförsäkring mot insektsangrepp på fastigheter större än 80 ha med 

upphandlat försäkringsbolag (Länsförsäkringar Älvsborg). Med den tillagda 

arealen gör Tekniska nämnden bedömningen att skogsmarken har fullgott 

försäkringsskydd.  
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Svar på rekommendationer som lämnats till Tekniska nämnden 

Nedan följer Tekniska nämndens svar på de rekommendationer Stadsrevisionen 

ställt till Tekniska nämnden. 

 Det finns gamla avtal med externa leverantörer. Granskningen 

visar att det finns brister i upphandlingsrutiner för externa 

entreprenörer och att följsamhet gentemot lagen om offentlig 

upphandling (LOU) och Borås Stads styrdokument inom 

upphandlingsområdet behöver säkerställas. Det är också av vikt 

att nämnden beaktar risker för avsteg från LOU i sin riskanalys. 

Skogsförvaltningen och nödvändiga avtal kopplat till driften av Borås Stads 

skogar omfattas av LOU och Borås Stads Regler för Koncerninköp. Flera 

upphandlingsuppdrag är beställda under 2020 för att säkerställa följsamhet mot 

LOU och det interna regelverket. Cambiums bedömning är att 

avverkningsorganisationen är väl avvägd utifrån omfattningen av verksamheten 

samt konstaterar att kompetensnivån är hög. Samtidigt har Cambium sett att 

det finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer.  

Nedan följer en redovisning med kommentarer för de avtal som varit föremål 

för Stadsrevisionens granskning. 

Avverkningsentreprenad 

Det gjordes en offentlig upphandling enligt LOU 2003 vilket resulterade i ett 

avtal med nuvarande avverkningsentreprenör. Avtalet har förlängts med ett år i 

taget. Upphandlingslagstiftningen var annorlunda 2003 jämfört med 2020. 

Kontakter med Upphandlingsavdelningen och sedermera Koncerninköp 

genom åren om upplägget med förlängning ett år i taget har resulterat i att det 

inte har varit nödvändigt med en ny upphandling på grund av verksamhetens 

art och diversitet. Avtalet är förmånligt för Borås Stad med en bra prisnivå och 

en synnerligen väl fungerande leverantör. 

I styrdokumentet Borås Stads Kvalitetspolicy tydliggörs att ”Vi ska bygga vårt 

arbete på kunskap och professionalism, och skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet. Det 

ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Kunskap, ansvar och vilja resulterar i ständiga 

kvalitetsförbättringar”. En nyckel för att kunna arbeta med ständiga förbättringar 

och bygga in kvalitetsförbättringar är leverantörssamverkan - vilket innebär ”En 

ömsesidig, varaktig relation mellan det inköpande företaget och en leverantör. Denna relation 

omfattar ett engagemang över lång tid och ett ömsesidigt förtroende där man delar på 

information likaväl som på de risker och vinster som samarbetet fört med sig.” Ett 

framgångsrikt drivningsarbete med de höga krav staden ställer på hänsyn till 

rekreation, friluftsliv och naturvård är extremt krävande men samtidigt 

avgörande för att kunna uppnå tillräckligt hög kvalitet. Park- och 

skogsavdelningen driver tillsammans med skogsentreprenadföretaget sedan lång 

tid tillbaka en framgångsrik leverantörssamverkan vilken genererar mervärde för 

Borås Stad, t.ex. i form av låga kvalitetsbristkostnader, inga jour- etablerings- 

eller stilleståndskostnader samt en effektiv bemanning hos beställaren – vilket 

medför låga personalkostnader.  
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Om Koncerninköp och Stadsrevisionen förordar en ny upphandling kommer 

Tekniska nämnden tillse att en ny kommer till stånd.  

Skogsvårdtjänster 

Entreprenadtjänst ungskogsröjning - det gjordes en verksamhetsspecifik 

förenklad upphandling 2015. Volymen var inte så stor att den översteg 

direktupphandlingsgränsen för LOU. Avtalet har förlängts ett år i taget. Ny 

upphandling är beställd 2020. 

Entreprenadtjänster angående plantor och plantering  

Skogsföryngring är ett långsiktigt arbete där resultatet skall skördas om 80 till 

100 år varför kvaliteten på frö, plantmaterial och plantering är avgörande för 

resultatet. För att säkerställa plantans kvalitet och härkomst har skogsenheten 

legoodlat plantor via en leverantör som kunnat leverera elitfrö av högsta kvalitet 

vilket varit en bristvara under många år. 

Legoodling görs som beställning med 2 års framförhållning innan leverans.  

Leverantören har varit ensam om att kunna leverera plantskydd utan 

insekticider till täckrotplantor vilket Borås Stad som giftfri kommun kräver. 

Detta har gjort att Park- och skogsavdelningen kunnat använda plantor 

behandlade mot snytbagge helt giftfritt sen våren 2017. 

Eftersom leverantören enligt Park- och skogsavdelningens bedömning varit 

ensam om att kunna leverera det plant- och frömaterial som efterfrågats samt 

har kunnat erbjuda legoodling i kombination med insektbehandling utan 

insekticider i södra Sverige - har en årlig förhandlingsupphandling gjorts med 

leverantören angående elitfrö, legoodling, plantor, plantskydd och plantering. 

Ny upphandling är beställd 2020. 

Riskanalys – Tekniska nämndens kontrollplan 

Tekniska nämnden fastställer årligen en internkontrollplan, utifrån upprättad 

väsentlighets- och riskanalys, som syftar till att följa upp att det interna 

kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 

Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt ut processer, 

områden och rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen 

ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och 

kontroller genomförs. Tekniska nämnden har för avsikt att riskanalys och plan 

för nästkommande år kopplade till Stadens skogsförvaltning ges extra 

uppmärksamhet i nämndens arbete med intern kontrollplan 2021.  

 

 Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och riktlinjer är 

ålderstiget och behöver uppdateras/arbetas om. Styrdokumentet 

bör även omfatta ställningstaganden om affärsmodell och rutiner 

för försäljning av virke och flis. Tekniska nämnden bör i sin 

riskanalys beakta den risknivå som beslutad affärsmodell innebär. 
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Se kommentaren till punkt 1 till Kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har väl 

genomarbetade rutiner med avseende på affärsmodell för försäljning av virke 

och flis. Cambium konstaterar i sin granskningsrapport att ”Park- och 

skogsavdelningen har god kontroll på intäkterna. Affärsmodellen är 

genomtänkt och ger möjlighet att maximera intäkterna. Dessutom är avsättning 

för kommunens virke tryggat”. Skogvaktare/Enhetschef på skogsenheten har 

försäljning av skogsprodukter på delegation (Tekniska nämndens 

Delegationsordning). Det är nödvändigt att affären fortsatt administreras av 

verksamheten som kan virkesmarknaden för att säkerställa ett högt och 

marknadsanpassat pris för kommunens skogsprodukter.  

 

 Cambiums bedömning är att Park- och skogsavdelningen i det 

praktiska arbetet sköter skogen på ett i huvudsak professionellt 

sätt. Man tar stor hänsyn vid val av skötselmetoder i tätortsnära 

bestånd. Rekommendationen är att ständigt uppdatera 

skötselmetoder i förhållande till Tekniska nämndens 

avkastningskrav. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet 

(ledningsfunktion). Tekniska nämnden förvaltar kommunens innehav av skog 

åt Kommunstyrelsen. Tekniska nämnden anser att det därför ska vara 

Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges avkastningskrav, inte egen nämnds. 

Med hänsyn tagen till ovanstående bedömer Tekniska nämnden 

Stadsrevisionens rekommendation vara relevant. 

 

 Risker som avser Borås Stads skogsförvaltning saknas i Tekniska 

nämndens riskanalys och plan för intern kontroll. Med tanke på 

skogens höga ekonomiska värden, befintliga risker för skador, 

kompetenskrav m.m. bör olika aspekter av förvaltningen av Borås 

Stads skogar beaktas i nämndens riskanalys. 

Tekniska nämnden ser positivt på att även lyfta in försäljning av 

skogsprodukter i Tekniska nämndens rutiner för intern kontroll. I samband 

med revidering av Tekniska nämndens interna kontrollplan 2021 föreslår 

Tekniska nämnden att kontrollplanen revideras så att även försäljning av 

skogsprodukter omfattas av riskanalysen.  

Tekniska nämnden förvaltar skogen åt ägaren, Kommunstyrelsen - riskanalys 

för skogens höga värde ska därför redovisas hos ägaren. 

 

 Tekniska nämnden behöver säkerställa att tillämplig 

arbetsmiljölagstiftning, tillämpliga AFS och andra föreskrifter 
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efterlevs i det dagliga arbetet i skogen. Bland annat behöver 

rutinerna för incidentrapporter på hyggesplatser och rutinerna 

avseende ensamarbete i skogen förbättras och föras in i 

arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). 

Tekniska förvaltningens Park- och skogsavdelning bedömer att alla rutiner följs 

i enlighet med tillämpliga AFS, detsamma gäller verksamhetsspecifika rutiner i 

verksamhets- och processledningssystemet Canea. Traktdirektiv och kartor finns 

digitalt för all personal samt även för externa entreprenörer. 

Incident/avvikelserapportering hanteras digitalt för skogsförvaltningen, den är 

åtkomlig för alla inblandade att rapportera i även externa entreprenörer. 

Avvikelser tas upp på vid varje APT. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår 

att följa rutiner i Canea och i föreskrifter från arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS). Processer och rutiner i Canea revideras löpande och 

årligen. 

Fältarbete för tjänstemän vid planering och kontroll av trakter följer även de 

rutiner i Canea. Park- och skogsavdelningen avser att komplettera de 

verksamhetsspecifika rutinerna med en ”Rutin för ensamarbete på 

tjänstemannanivå” - vilken kommer att inarbetas i verksamhets-och 

processledningssystemet Canea tillsammans med en checklista för ensamarbete.  

Tekniska nämnden delar Park- och skogsavdelningens bedömning och anser 

rekommendationen vara besvarad med hänsyn till ovanstående. 

Beslutsunderlag 

1.  Rapportsammandrag- Granskning av Borås Stads skogsförvaltning,  

2020-10-20 

2. Rapport- Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 2020-10-20        

3. Missiv – Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 2020-10-20                       

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Cambium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av Borås Stads 
skogsförvaltning. 

Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogs
förvaltning sköts på ett ändamålsenligt och från ekono
misk synpunkt tillfredsställande sätt och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Ansvariga nämnder är 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Granskningen 
har genomförts med hjälp av dokumentstudier, platsbesök 
samt intervjuer.

Granskningsresultat
Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. 
Sett till avkastningen ligger kommunen i topp i Sverige 
trots att Park och skogsavdelningen överhåller skogen 
(vilket innebär att man inte avverkar i samma takt 
som skogen växer). Sett till genomsnittet i Sverige har 
kommunen relativt sett stort rotstående virkesförråd 
(skog som är möjlig att avverka). Trots att Borås Stads 
skogsinnehav är omfattande framgår inte innehavets 
omfattning och värde i Borås Stads årsredovisning.

Borås Stads skogsförvaltning sköts av Park och 
skogsavdelningen vid Tekniska förvaltningen. Avdelningen 
har i sitt uppdrag att förvalta 13 294 ha landareal samt 307 
ha vatten. Det totala virkesförrådet är 2 507 109 m3sk och 
den årliga tillväxten är 71 580 m3sk.1

Avverkningen enligt Tekniska kontorets budget för 
2020 är 38 500 m3fub (ca 46 200 m3sk).2 I stort sett all 
avverkning sker av entreprenörer innan försäljning. Park 
och skogsavdelningen har skrivit avtal med en extern 
entreprenör. I stort sett all skogsvård såsom röjning och 
plantering sker även det via entreprenörer. Cambium kan 
konstatera att det finns brister i upphandlingsrutiner för 
externa entreprenörer och att följsamhet gentemot lagen 
om offentligupphandling (LOU) behöver säkerställas.

Cambiums bedömning är att Park och skogsavdelningen 
sköter det praktiska arbetet i skogen på ett till stor del 
professionellt sätt. Tekniska nämnden behöver dock 
säkerställa att tillämplig arbetsmiljölagstiftning efterlevs.

1 Under 2020 har Park och skogsavdelningen överfört närmare 700 ha tätorts

nära skogsmark till Park och skogsavdelningen som tidigare låg under park

förvaltningen. Praktiskt blir det ingen skillnad i det dagliga arbetet men arealerna 

tillförs Park och skogsavdelningen. Skogskubikmeter (m3sk) är en enhet som 

används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym. En skogskubikmeter är hela 

stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Se mer: https://www.skogsstyrelsen.se/

2 Med m3fub menas verklig volym, utan bark. När du säljer skog i form av 

exempelvis ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast  

i kr/m3fub.

Virkesmarknaden i södra Sverige kännetecknas av relativt 
få aktörer, speciellt på massavedssidan. På sågverksidan är 
situationen något bättre med fler aktörer.

Tekniska nämnden har skrivit ett avtal med Södra Skogs
ägarna (Södra) om försäljning av virke. Nämnden har 
också fattat beslut om att bli medlem i Södra (år 2013). 
Insatskapitalet var 120 000 kr. All massaved levereras till 
Södra och minst 50 procent av allt timmer levereras också 
till Södra. Övriga 50 procent av timmerförsäljningen går 
till lokala sågverk.

Det finns ett avkastningskrav i kronor avseende för
valtningen av skogen. Park och skogsavdelningen ska 
leverera ett överskott om 6 milj. kronor årligen. Det 
saknas ett tydligt uttalat avkastningskrav i befintliga 
styrdokument eller i Borås Stads budget. Baserat på 
statistik från LRF Konsult år 2019 är enligt Cambium det 
uppskattade värdet på Borås Stads skogsfastighetsinnehav 
ca 1,6 – 2,1 miljarder kr. Om hänsyn tas till att en stor 
del av marken är exploateringsbar mark, bör värdet vara 
i det övre segmentet. 

Det går inte att utläsa hur värdet av skogstillgångarna 
redovisas, vare sig i årsredovisning, budgeten för Borås 
Stad eller i Tekniska nämndens budget. Cambium anser 
att kommunens och Tekniska nämndens verksamhetsmått 
i budget bör ange avkastningen i kronor. Att enbart ange 
hur mycket som avverkas, som fallet är idag, utan att ställa 
det mot det totala virkesförrådet och den årliga tillväxten 
gör måttet svårt att förstå för utomstående. Förhållandena 
innebär också att måttens styrande effekter kan utebli.

Det är framför allt två styrdokument som berör skogs
förvaltningen i Borås Stad. Det ena dokumentet är 
Borås Stads skogar – mål och riktlinjer. Det andra 
styrdokumentet är Reglemente för Tekniska nämnden. 
Cambium anser att båda dessa dokument behöver 
uppdateras för att vara mer relevanta och med tydligare 
uppdragsbeskrivning. Dokumentet Borås Stads skogar 
– mål och riktlinjer är från år 2003 och dessutom 
skrivet av fel förvaltning. Det saknas också ett tydligt 
ställ ningstagande och styrande dokument om varför 
Borås Stad äger skog, och som uttrycker tydliga mål 
och strategier för förvaltningen av Borås Stads skogar. I 
Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark nämns syftet 
med kommunens markinnehav.

Varken i den interna kontrollplanen eller riskanalysen för 
Tekniska nämnden år 2020 nämns skogsförvaltningen 
explicit. Med tanke på att förvaltningen av Borås 
Stads skogar omsätter stora belopp och innebär en stor 
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kommunal förmögenhet så bör olika risker som rör 
förvaltningen av Borås Stads skog finnas med som en del 
i nämndens riskanalys.

Cambium noterar att Borås Stad inte redovisar den 
egna skogens klimatnytta. En kubikmeter trä (stamved) 
innehåller kol vilket motsvarar ca 750 kg koldioxid, 
CO2. Det innebär att Borås Stad genom att skogen växer 
binder ca 53 000 ton CO2 årligen och genom sitt totala 
skogsinnehav har Borås Stad bidragit till att binda ca 1,9 
milj. ton CO2. Välskötta skogar med hög tillväxt binder 
mer CO2 än skogar som lämnas för fri utveckling. Det 
noteras dock att det finns en skrivning som avser ökad 
lagring och upptag av koldioxid i remissversionen av ny 
Energi och klimatstrategi.

Borås Stad har en skogsförsäkring. Försäkrad areal är 
10 044 ha, areal enligt skogsbruksplan är 10 714 ha. 
Kommunen saknar försäkringsskydd mot insektsskador. 
Cambiums rekommendation är att Tekniska nämnden 
skyndsamt ser över försäkringsskyddet och säkerställer 
att rätt areal är försäkrad. Med tanke på senare tids 
omfattande skador av granbarkborre bör Tekniska 
nämnden även skyndsamt ta ställning till om försäkringen 
ska utökas så den även täcker insektsskador.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
Tekniska förvaltningen sköter det praktiska arbetet i 
skogen på ett till stor del ändamålsenligt sätt. Tekniska 
nämnden behöver dock säkerställa att tillämplig 
arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs.

När det gäller områdena styrning, redovisning och 
intern kontroll visar granskningen på betydande brister.  
Strategisk styrning med syfte, mål och tydligt uttalade 
avkastningskrav för Borås Stads skogsinnehav saknas. 
Skogsinnehavet redovisas inte heller i Borås Stads 
årsredovisning eller i Tekniska nämndens årsredovisning. 
De verksamhetsmått som avser Borås Stads skogar bör ses 
över. Det saknas därutöver ställningstaganden i styrande 
dokument som avser Borås Stads skogar ur ett miljö/
klimat perspektiv. Styrdokumentet Borås Stads skogar – 
mål och riktlinjer är ålderstiget och har inte uppdaterats 
sedan 2003. Tekniska nämndens upphandlingsrutiner för 
externa skogsentreprenörer avviker enligt Stadsrevisionens 
bedömning från lagen om offentlig upphandling. Risker 
som avser Borås Stads skogsinnehav saknas i Tekniska 
nämndens riskanalys och plan för intern kontroll. 
Försäkringsskyddet för Borås Stads skogar behöver ses 
över och uppdateras.    

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås 
Stads skogsförvaltning i ovanstående delar inte är ända
målsenlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden 
behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra 
en omprövning av styrning och redovisning när det gäller 
förvaltningen av Borås Stads skogar. Tekniska nämnden 
behöver dessutom säkerställa en tillräcklig intern kontroll 
när det gäller förvaltningen av Borås Stads skog och 
följsamhet till lagen om offentlig upphandling. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla att Borås 
Stad har en, sett till landets kommuner, nästan unik 
resurs genom sitt stora skogsinnehav. Skogens värde går 
att definiera ur många olika perspektiv. Detta betonar i 
Stadsrevisionens mening vikten av en medveten, aktiv och 
transparent strategisk styrning av skogsförvaltningen som 
beaktar skogens olika värden i ett långsiktigt perspektiv.

Sammanfattningsvis lämnar Stadsrevisionen följande 
rekommendationer.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen:

• Det saknas strategiska måldokument både för 
avkastningskrav och målsättning avseende Borås 
Stads skogsinnehav. Rekommendationen är att 
Kommunstyrelsen tillsammans med Tekniska 
nämnden arbetar fram ett nytt strategiskt 
måldokument. Framtagna dokument bör 
uppdateras regelbundet. 

• Verksamhetsmåtten som avser Borås Stads 
skogsförvaltning i Borås Stads budget och 
Tekniska nämndens budget bör ses över.

• Borås Stads skogsinnehav redovisas inte i  
Borås Stads årsredovisning. Rekommendationen 
är att innehavet ska finnas med i anläggnings
registret. Under kontoklass 11 redovisas 
mark, byggnader och tekniska anläggningar. 
Skogsmark bör särredovisas eftersom den har 
ett mycket stort marknadsvärde. Skogsmark är 
en anläggningstillgång och skogsråvara är en 
omsättningstillgång. 

• Borås Stad redovisar inte den egna skogens 
klimatnytta.  Skogen ur ett miljö/klimat
perspektiv saknas också till största delen i Borås 
Stads styrdokument som avser miljöområdet. 
Skogens betydelse i dessa delar bör beaktas i de 
styrdokument som avser miljö och klimat.



• Kommunstyrelsen behöver tillsammans med Tekniska 
nämnden skyndsamt se över försäkringsskyddet 
för Borås Stads skog och säkerställa att rätt areal 
är försäkrad. Ställningstagande bör även göras 
om försäkringen ska utökas så att den även täcker 
insektsskador.

Vi rekommenderar Tekniska nämnden:

• Det finns gamla avtal med externa leverantörer. 
Granskningen visar att det finns brister i 
upphandlingsrutiner för externa entreprenörer och  
att följsamhet gentemot lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och Borås Stads styr dokument 
inom upphandlingsområdet behöver säkerställas.  
Det är också av vikt att nämnden beaktar risker för 
avsteg från LOU i sin riskanalys.

• Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och 
riktlinjer är ålderstiget och behöver uppdateras/
arbetas om. Styrdokumentet bör även omfatta 
ställningstaganden om affärsmodell och rutiner för 
försäljning av virke och flis. Tekniska nämnden bör 
i sin riskanalys beakta den risknivå som beslutad 
affärsmodell innebär. 

• Cambiums bedömning är att Park och 
skogsavdelningen i det praktiska arbetet sköter skogen 
på ett i huvudsak professionellt sätt. Man tar stor 
hänsyn vid val av skötselmetoder i tätortsnära bestånd. 
Rekommendationen är att ständigt uppdatera 
skötselmetoder i förhållande till Tekniska nämndens 
avkastningskrav.

• Risker som avser Borås Stads skogsförvaltning saknas 
i Tekniska nämndens riskanalys och plan för intern 
kontroll. Med tanke på skogens höga ekonomiska 
värden, befintliga risker för skador, kompetenskrav 
m.m. bör olika aspekter av förvaltningen av Borås 
Stads skogar beaktas i nämndens riskanalys. 

• Tekniska nämnden behöver säkerställa att tillämplig 
arbetsmiljölagstiftning, tillämpliga AFS och andra 
föreskrifter efterlevs i det dagliga arbetet i skogen. 
Bland annat behöver rutinerna för incidentrapporter 
på hyggesplatser och rutinerna avseende ensamarbete 
i skogen förbättras och föras in i arbetsplatsens 
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).  
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Sammanfattning 
Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. Sett till avkastningen ligger kommu- 
nen i topp i Sverige trots att Park- och skogsavdelningen överhåller skogen (vilket innebär att 
man inte avverkar i samma takt som skogen växer). Sett till genomsnittet i Sverige har kommu- 
nen relativt sett stort rotstående virkesförråd (skog som är möjlig att avverka). 

Borås Stads skogsförvaltning sköts av Park- och skogsavdelningen vid Tekniska förvaltningen. Av- 
delningen har i sitt uppdrag att förvalta enligt skogsbruksplanen 13 294 ha landareal samt 307 ha 
vatten. Det totala virkesförrådet är 2 507 109 m3sk och den årliga tillväxten är 71 580 m3sk.1 

Avverkningen enligt Tekniska nämndens budget för 2020 är 38 500 m3fub (ca 46 200 m3sk).2 

I stort sett all avverkning sker med entreprenörer innan försäljning. Park- och skogsavdelningen 
har skrivit avtal med en extern entreprenör. I stort sett all skogsvård så som röjning och plante- 
ringar sker även det via entreprenörer. Cambium kan konstatera att det finns brister i 
upphandlingsrutiner för externa entreprenörer och att följsamhet gentemot lagen om offentlig 
upphandling (LOU) behöver säkerställas. 

Virkesmarknaden i södra Sverige kännetecknas av relativt få aktörer, speciellt på massavedssi- 
dan. På sågverksidan är situationen något bättre med fler aktörer. 

Tekniska nämnden har skrivit ett avtal med Södra Skogsägarna (Södra) om försäljning av virke. 
Nämnden har också fattat beslut om att bli medlem i Södra (år 2013), medlemsavgiften är  
120 000 SEK. All massaved levereras till Södra och minst 50 procent av allt timmer levereras 
också till Södra. Övriga 50 procent av timmerförsäljningen går till lokala sågverk. 

Det finns ett avkastningskrav i kronor avseende förvaltningen av skogen. Park- och skogsavdel- 
ningen levererar ett överskott om 6 milj. kronor årligen in i kommunens budget. Det saknas ett 
tydligt uttalat avkastningskrav i befintliga styrdokument eller i Borås Stads budget. 

Baserat på statistik från LRF Konsult år 2019 är enligt Cambium det uppskattade värdet på Borås 
Stads skogsfastighetsinnehav ca 1,6 – 2,1 miljarder SEK. Om hänsyn tas till att en stor del av mar- 
ken är exploateringsbar mark, bör värdet vara i det övre segmentet. Det går inte att utläsa hur 
värdet av skogstillgångarna redovisas, vare sig i årsredovisning, budget för Borås Stad eller i Tek- 
niska nämndens budget. 

Cambium anser att kommunens och Tekniska nämndens verksamhetsmått i budget bör ange av- 
kastningen i kronor. Att enbart ange hur mycket som avverkas, som fallet är idag, utan att ställa 
det mot det totala virkesförrådet och den årliga tillväxten blir måttet svårt att förstå för utom- 
stående. Förhållandena innebär också att måttens styrande effekter uteblir. 

Det är framför allt två dokument som avser Park- och skogsavdelningen i Borås Stad. Det ena do- 
kumentet är Borås Stads skogar – mål och riktlinjer. Det andra styrdokumentet är Reglemente 
för Tekniska nämnden. Cambium anser att båda dessa dokument behöver uppdateras för att 
vara mer relevanta och med tydligare uppdragsbeskrivning. Dokumentet Borås Stads skogar – 
mål och riktlinjer är från år 2003 och dessutom skrivet av fel förvaltning. Det saknas också ett 
tydligt ställningstagande och styrande dokument om varför Borås Stad äger skog, och som ut- 
trycker tydliga mål och strategier för förvaltningen av Borås Stads skogar. I Riktlinjer för förvärv 
och försäljning av mark nämns syftet med kommunens markinnehav. 

 
 

 

1 Flera mindre fastigheter har köpts till och planlagts mellan 2010 och 2020. Mark inom detaljplan har 
planlagts 2016-2020. Praktiskt blir det ingen skillnad i det dagliga arbetet men arealerna tillförs skogsen- 
heten. Skogskubikmeter (m3sk) är en enhet som används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym. 
En skogskubikmeter är hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Se mer: https://www.skogsstyrel- 
sen.se/ 

2 Med m3fub menas verklig volym, utan bark. När du säljer skog i form av tillexempel ett avverknings- 

uppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m3fub 
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Varken i den interna kontrollplanen eller riskanalysen för Tekniska nämnden år 2020 nämns 
Park- och skogsavdelningen explicit. Med tanke på att förvaltningen av Borås Stads skogar om- 
sätter stora belopp och innebär en stor kommunal förmögenhet så bör olika risker som rör Park- 
och skogsavdelningen finnas med som en del i nämndens riskanalys. 

Cambium noterar att Borås Stad inte redovisar den egna skogens klimatnytta. En kubikmeter trä 
(stamved) innehåller kol vilket motsvarar ca 750 kg koldioxid, CO2. Det innebär att Borås Stad ge- 
nom att skogen växer binder ca 53 000 ton CO2 årligen och genom sitt totala skogsinnehav har 
Borås Stad bidragit till att binda ca 1,9 milj. ton CO2. Välskötta skogar med hög tillväxt binder 
mer CO2 än skogar som lämnas för fri utveckling. 

Borås Stad har en skogsförsäkring. Försäkrad areal är 10 044 ha, areal enligt skogsbruksplan är 
10 714 ha. Kommunen saknar försäkringsskydd mot insektsskador. Cambiums rekommendation 
är att Tekniska nämnden skyndsamt ser över försäkringsskyddet och säkerställer att rätt areal är 
försäkrad. Med tanke på senare tids omfattande skador av granbarkborre bör Tekniska nämnden 
även skyndsamt ta ställning till om försäkringen ska utökas så den även täcker insektsskador. 
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Tabeller avseende Borås Stads skogsför- 
valtning 

Jämförelse kommuner 
 

Siffrorna i tabellen ovan är från år 2018, efter detta har Park- och skogsavdelningen genomfört omfördelning av mark. Idag har Borås 
Stad 13 300 ha landareal varav 10 700 ha är produktiv skogsmark. Detta innebär att Borås Stad är Sveriges näst största kommunala 
skogsägare. 

 
 

 

 

Källa: Lantmäteriet Grafik: Lena Wilsby, LRF Media 2018 
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Projektplan 
 

Bakgrund 
Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. Den totala arealen enligt skogs- 
bruksplanen uppgår till 13 300 ha varav 10 700 ha är produktiv skogsmark. Ca 2 500 ha är avsatt 
till naturvård och ytterligare 950 ha i kommunala reservat. Markinnehavet ska hanteras långsik- 
tigt och flexibelt för att uppnå ett hållbart markutnyttjande över tid. 

Syfte med revision 
Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Syftet är också att utröna om den interna kon- 
trollen är tillräcklig. 

Kriterier 
Revisionskriterierna är tillämplig lagstiftning (kommunallagen 2017:725, skogsvårdslagen 
1979:429) skogsbruksplan, interna styrdokument samt Kommunfullmäktiges budget. 

Revisionsfrågor 
Granskningen syftar även till att besvara om verksamheten inom Park- och skogsavdelningen 
sker i enlighet med nationell lagstiftning och Kommunfullmäktiges krav. 

 
Huvudsakliga frågeställningar är: 

 Finns dokumenterade riktlinjer (avkastningskrav, målsättning) för skogsinnehavet? 

 Hur leder, styr och följer ansvarig nämnd upp Park- och skogsavdelningen? 

 Sker en tillfredsställande avkastning med avseende på avverkning och tillväxt (god ekono- 
misk hushållning)? 

 Redovisas skogstillgångarna i anläggningsregister med bokförda anskaffningstillgångar? 

 Hur hanterar Borås Stad tätortsnära skogar och deras betydelse för bostadsområden (före- 
komsten av särskilda regler), friluftsliv samt naturreservat (skötsel/ansvar/ekonomiskt 
bidrag)? 

 Förekommer avtal med extern leverantör om gallring/skötsel och om så är fallet, är avtalet 
ändamålsenligt utformat? 

 Vilken metod/metoder använder Borås Stad främst vid skogsbruk? 

 Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)? 

 Hur ser Borås Stads försäkringsskydd för skogen ut? 

 
Granskningen avser 2020 och avgränsas till att inte omfatta jakt-, fiske- och arrendefrågor 

Ansvarig nämnd 
Tekniska nämnden är ansvarig nämnd. 

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 
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Metod 
Revisionen har endast fokuserat på Park- och skogsavdelningen. Arbetsmetoden har skett ge- 
nom skriftlig enkät till berörda personer följt av intervjuer. Vi har även genomfört fältbesök och 
tittat på hur förvaltningen jobbar med tätortsnära skogsbruk samt hur Park- och skogsavdel- 
ningen bedriver produktionsskogsbruk. 

Definitioner 

 Ha = hektar och 10 000 m2 = 1 ha 

 M3sk = stående skog inklusive bark och topp 

 M3fub = avverkat träd exklusive bark och topp 

 Produktiv skogsmark = mark som producerar mer än 1 m3sk/år 

 Bonitet = markens virkesproducerande förmåga per ha. Anges i m3sk/år. 

 Tillväxt = skogens faktiska tillväxt i kubik per ha/år. 

 Leveransvirke = säljaren tillhandahåller virket vid väg och köparen hämtar med lastbil 

 Leveransrotköp = säljaren bjuder ut del av ett område och köparen bjuder ett fast pris per 
kubik och ansvarar för avverkning och uttransport 

 Grot = Biobränsle bestående av grenar och toppar 

1. Styrande dokument 
 

Direkt styrande dokument 

 Borås Stads skogar - mål och riktlinjer. 2003-10-28
Se särskilt avsnitt nedan, sid 10. 

 Reglemente för Tekniska nämnden, Fastställt av Kommunfullmäktige: 2019-06-19
Se särskilt avsnitt nedan, sid 10. 

 Tekniska nämndens delegationsordning, 2020-01-29
Med stöd av reglemente för Borås Stads Tekniska nämnd lämnar nämnden rätt för förtroen- 
devald och tjänsteperson att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som 
anges i denna delegationsordning. 

 Budget 2020:2, Tekniska nämnden
Den sammanfattande texten i budgeten (4.5.3.2) är informativ och beskriver Park- och skogs- 
avdelningens verksamhet väl. En faktaruta skulle vara ett bra komplement. Den kan innefatta 
upplysningar om ex. areal, virkesförråd, tillväxt, avverkad volym m.m. 
Under rubrikerna ”Skogsdrift” och ”Mått som följs upp av Kommunfullmäktige” är detalje- 
ringsnivån hög och kan skapa pedagogiska problem. Vi föreslår att endast det ekonomiska 
resultatet redovisas ställt mot avkastningskravet. 

 Budget 2021, Tekniska nämnden
Produktiv areal är fel enligt Park- och skogsavdelningens skogsbruksplan (2020-08-28), aktu- 
ell areal är 10 700 ha. I övrigt se punkten ovan. 

Riktlinjer och policys 

 Arbetsmiljöpolicy, Borås Stad
Generellt dokument. Säkerhetsarbetet är en viktig del av det dagliga arbetet. Under gransk- 
ningen har noterats att rutinerna för incidentrapporter på hyggesplatser behöver förbättras. 
Borås Stad har personalhandbok och personalhälsa. Kommunen har också allmänna riktlinjer 
för arbetsskydd samt ensamarbete. Vid intervjuer framkommer att det inte finns några di- 
rekta rutiner för ensamarbete i skogen. Man har dock pratat om att anskaffa nödsändare. 

Nedan finns styrande dokument som Cambium tagit del av samt våra lämnade kommentarer. 
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T.ex. Arbetsmiljöaspekterna, tillämpliga AFS och andra föreskrifter bör beaktas i nämndens 
riskanalys årligen och i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Nämnden behöver sä- 
kerställa att tillämplig arbetsmiljölagstiftning efterlevs i det dagliga arbetet. 

 Personalpolitiska riktlinjer, Borås Stad
Generellt dokument. Med en liten organisation är det särskilt viktigt att säkerställa kompe- 
tensutvecklingen på Park- och skogsavdelningen. 

 Personalpolitiskt program, Borås Stad
Generellt dokument. 

 Borås Stads Energi- och klimatstrategi
Den egna skogens betydelse för klimatet saknas. Årligen binder kommunens skogar ca 53 000 
ton CO2. Det noteras dock att det finns en skrivning som avser ökad lagring och upptag av kol- 
dioxid i remissversionen av ny Energi- och klimatstrategi. Se vidare Cambiums kommentarer 
under punkt 9. 

 Borås Stads miljömål 2018-2021

Borås Stads miljömål 2018-2021 är indelade i fyra perspektiv. Inom de fyra perspektiven finns mål 
som beskriver Borås Stads ambition. Dessutom finns etappmål med aktiviteter. För varje aktivitet 
finns en ansvarig och den nämnd/bolag som står först är ansvarig för målet och samordnar arbetet. 

Inom området Hållbar natur finns etappmål 5B, stärka det variationsrika och artrika 
mosaiklandskapet. Här anges som en aktivitet att öka andelen ädellövsskog genom gallring, röjning 
och plantering. Tekniska nämnden har ansvar för aktiviteten.  

 Koldioxidbudget för Borås Stad
I Borås Stads koldioxidbudget framgår att det möjligt att skapa en intäktssida, det vill säga 
att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären. Exempel på detta är att plan- 
tera träd eller producera biokol eller biogas. I Koldioxidbudgeten finns en symbolisk siffra som 
avser negativa utsläpp för skogsbruk och markanvändning. Det finns inga siffror som är base- 
rade på Borås Stads faktiska skogsinnehav. 

 Miljöpolicy, för Borås Stad
Motsvarande enligt ovan. 

 Träbyggnadsstrategi
Den egna skogens betydelse för klimatet saknas. 

 Regler för intern kontroll
Generellt dokument. Tekniska nämnden har därutöver upprättat egna regler för intern kon- 
troll. 

 Policy och Regler för koncerninköp
Två generella dokument. Nämnden bör beakta följsamhet mot dessa riktlinjer och gentemot 
LOU i sin riskanalys 

 Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark
Dokumentet är det enda dokument som tydligt beskriver varför Borås Stad skall äga mark. 
Syftet sammanfattas i kategorierna samhällsbyggandet, rekreation och friluftsliv, naturvård, 
ekonomisk förvaltning och markreserv. Kommunen beskriver mark generellt utan att preci- 
sera skogsmark som en särskild tillgång. Klimatperspektivet saknas helt. Även om det ligger 
lite utanför uppdraget så anser Cambium att kommunen ska fundera på ändamålet med styr- 
dokumentet. Syftet med kommunens markinnehav borde komma före Riktlinjer för förvärv 
och försäljning av mark. 

 Grönområdesplan
Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns till- 
gång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och 
byggande. 

 Riktlinjer för trädvårdsarbetet i Borås Stad
Borås Stad riktlinjer för att verka så att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
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kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra. 

 Strategi för Borås Stads friluftsliv
Borås är en växande kommun. Därför anser Borås Stad att det är viktigt att bevara värdefull 
mark såväl i staden som på landsbygden, vilken annars tas i anspråk när staden växer. När 
staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin syftar därför till 
att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande ge- 
nerationer. 
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 Handbok för stadsmiljön
Handboken ska hjälpa till att skapa trygga och lättorienterade miljöer och att det ska kännas 
säkert att ta sig fram längs prioriterade stråk i vår innerstad. 

Verksamhetsspecifika styrdokument 

 Riskanalys 2020, Tekniska nämnden
Risker som avser Park- och skogsavdelningen saknas. Med tanke på mycket höga ekonomiska 
värden, risker, kompetenskrav m.m. bör olika aspekter av Park- och skogsavdelningen beak- 
tas i riskanalysen. 

 Intern kontrollplan 2020, Tekniska nämnden
Kontrollmoment som avser Park- och skogsavdelningen saknas. Se punkten ovan. 

 Rutin för Försäljning av virke och flis, 2019-05-08
Principer och rutiner för försäljning av virke bör ingå i styrdokumentet ” Borås Stads skogar – 
mål och riktlinjer”. 

 Rutin och checklista för kontroll av sociala krav för entreprenörer
Alla entreprenörer som anlitas för arbete på kommunens skogsmark ska följas upp årligen 
med checklista. Även ev. underentreprenörer ska kontrolleras. 

 Svensk skogsbruksstandard enligt FSC, Forest Stewardship Council
Borås Stads skogsbruk är via medlemskap i Södra certifierat enligt FSC. Certifierade företag 
följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får 
märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan 
välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som 
tar hänsyn till människor och miljö. 

 Svenska PEFC:s Skogsstandard, Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Borås Stads skogsbruk är via medlemskap i Södra certifierat enligt PEFC. Målsättningen för 
PEFC skogsbrukscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan 
produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Skogsbrukscertifiering sker antingen 
som direktcertifiering av större skogsägare eller som gruppcertifiering av skogsägare genom 
en paraplyorganisation, i det här fallet Södra Skogsägarna.

 Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard
Kvalitetssäkring av entreprenörer i förhållande till PEFC-standarden. FSC saknar certifiering av 
entreprenörer. 

 Användning av motorkedjesågar och röjsågar
Utgiven av Arbetsmarknadsverket. Se kommentarer under punkten ”Arbetsmiljöpolicy” 

 Arbete i skogsbruk
Utgiven av Arbetsmarknadsverket. Se kommentarer under punkten ”Arbetsmiljöpolicy” 

Tidigare nämndbeslut  

 Administrativa föreskrifter avverkningsentreprenad “Borås 2003–2005” (Lokalförsörjnings- 
kontoret)
Avser upphandling av maskinresurser (skogsentreprenör): 
- Det är fel upphandlande nämnd. 
- Det är ett gammalt avtal som förlängs årsvis. Resurserna som Avtalet avser har inte upp- 
handlats på nytt sedan det ursprungliga avtalet tecknades. På så sätt har avtalet förlängts 
årsvis sedan 2003. Intervjuade uppger att prisnivån i avtalet vid varje förlängning stämts av 
mot hur prisnivån ser ut på marknaden. Förfarandet bedöms inte vara i enlighet med lagen 
om offentlig upphandling (LOU). 

 Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden 2013-05-24.
Nämnden godkänner ramavtal med Södra Skogsägarna avseende massaved samt godkänner 
medlemsansökan i Södra Skogsägarna. Nämnden fattade därmed beslut om ett insatskapital 
om 120 000 SEK, beslut om betalning av insatskapitalet framgår inte i beslutet, enbart med- 
lemskapet. Premien återbetalas till kommunen ifall Borås Stad väljer att begära utträde. 
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 Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden 2019-04-24.
Anbud virkesförsäljning timmer 2019–2021. Se affärsmodell punkt 6.1. 

Övrigt  

 Borås Stads årsredovisning 2019
Att Borås Stad är Sveriges näst största kommunala skogsägare nämns inte 
Att Skogens betydelse för klimatet saknas 
Skogsmarkens värde redovisas inte 

 Borås Stad, Budget 2020
Att Borås Stad är Sveriges näst största kommunala skogsägare nämns inte 
Skogens betydelse för klimatet saknas 
Skogsmarkens värde redovisas inte 

 Årsredovisning 2019, Tekniska nämnden
Den sammanfattande texten i Årsredovisningen (4.4.2.2) är informativ och beskriver Park- 
och skogsavdelningens verksamhet väl. En faktaruta skulle vara ett bra komplement. Den 
kan innefatta upplysningar om ex. areal, virkesförråd, tillväxt, avverkad volym m.m. 
Under rubrikerna ”Skogsdrift” och ”Mått som följs upp av Kommunfullmäktige” är detalje- 
ringsnivån hög och kan skapa pedagogiska problem. Vi föreslår att endast det ekonomiska 
resultatet redovisas ställt mot avkastningskravet. 

 

 Särskilda kommentarer avseende dokument  

Mål och riktlinjer för Park- och skogsavdelningen. 
Från Park- och skogsavdelningens sida finns behov av långsiktighet i verksamheten. Planerings- 
horisonter räknas i omloppstider och kan vara upp till 100 år. Skogsfastighetsinnehavet är både 
en stor kapitaltillgång och en viktig markreserv för kommunen. Därför är det extra viktigt att 
framtagna styrdokument kan vara ett operativt verktyg för de enheter som svarar för Park- och 
skogsavdelningen. 

 

Cambiums kommentar  

Det finns ett styrdokument ”Borås Stads skogar mål och riktlinjer” som avser Park- och skogsav- 
delningen. Det är ett gammalt dokument (2003) utfärdat av dåvarande 
Lokalförsörjningskontoret. 

I dokumentet från 2003-10-28 har man beslutat om fyra mål samt sex skogliga målklasser. Må- 
len är: 

 …bästa ekonomiska resultat. 

 …jakt och fiske ska upplåtas 

 …stimulera skogsvårds-, natur-, och miljöintresset hos allmänheten 

 …aktivt arbete med naturvårdsfrågor, underlätta tillgängligheten för allmänheten 

 
Rekommendationen är att man arbetar fram ett nytt stategiskt måldokument. Cambium anser 
att man bör ta fram ett nytt styrdokument med kommunens övergripande mål avseende Park- 
och skogsavdelningen. 

Cambium föreslår att styrdokumentet delas in i två uttalade målområden: 

 Kommunens mål och förväntningar med sitt skogsinnehav bör definieras. Det bör 
också innehålla avkastningsmål, upphandlingsrutiner och affärsmodeller m.m. 

 Skogliga målklasser som definierar det operativa arbetet utifrån skogsbruksplanen bör 
ingå. 
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Cambium anser att dokumentet, efter att det upprättats, skall uppdateras regelbundet. Styr- 
dokument som inte uppdateras regelbundet kan leda till osäkerhet och tilliten till dokumentet 
kan ifrågasättas. 

 
Reglemente för Tekniska Nämnden. 

Det finns ett reglemente för Tekniska nämnden som är fastställt 2019-06-19. Cambium anser att 
dokumentet inte tillfullo lever upp till vad man kan förvänta sig av ett reglemente. 

 

Cambiums kommentar  

Nuvarande reglemente för Tekniska nämnden innehåller §1 Mål med verksamheten samt §2 
Verksamhet och uppdrag. Cambium noterar att man blandar mål med verksamheter och tvärt 
om i reglementet. 

Rekommendationen är att Cambium gärna ser att man tydliggör vad som är mål och vad som 
är verksamhet. Vi vill bland annat se en tydligare introduktion, också ett tydligare innehåll vad 
gäller ansvarsområden, ledning och styrning samt ekonomisk planering och förvaltning. 

 

2. Organisation  
2.1. Organisation för skogsavdelningen 

Skogsenheten är orga- 
niserad under Park- och 
skogsavdelningen som 
är en egen avdelning i 
Tekniska förvaltningen. 

Avdelningschefen har 
skoglig högskoleutbild- 
ning (jägmästare) och 
det finns även bred 
kompetens inom 
"gröna" frågor både på 
naturvårds- och park- 
enheten (biolog, 
skogstekniker, land- 
skapsingenjörer, landskapsarkitekt, projekt-eringsingenjör). Ekonomikompetens finns även pån 
Park- och skogsavdelningen. 

Skogsenheten bemannas av två tjänstemän som båda är utbildade skogsmästare. Enhetschefen 
(skogvaktare) som ansvarar för skötseln av Borås Stads skogar, handlägger frågor om jakt, trafik- 
vilt och skyddsjakt, deltar i planeringen när kommunens skogsmark ska exploateras, ansvarar för 
översiktlig planering samt har budget- och personalansvar. 

Skogstekniker som arbetar i huvudsak med entreprenadfrågor, detaljplanering av skogliga åtgär- 
der samt har register- och ajourhållningsansvar, i det ingår även vägunderhålls-, transport- och 
logistikplaneringfrågor. Tjänstemännen har gemensamt ansvar för certifieringsfrågor. 

 

Cambiums kommentar  

Efter genomförda enkäter, intervjuer och fältbesök är min bedömning att Park- och skogsavdel- 
ningen bedrivs effektivt och professionellt, grundat i ett gediget hantverk. De synpunkter 
Cambium har är i huvudsak frågor som rör redovisning, styrning och transparens. 

Tekniker 
1 person 

Skogsenheten 

Skogvaktare/enhetschef 

Skogstekniker 

3  skogsarbetare 
1  Maskinförare 

OSA-enheten 

3 chefer 

Park- och skogsavdelningen 

Avdelningschef 

Naturvårdsenheten 
2 medarbetare 

Parkenheten 

1 chef 

3 medarbetar 
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Cambium konstaterar att skogsavdelningen besitter den kompetens som man kan förvänta sig 
av en skogsförvaltning av den här storleken. Risken med en trots allt liten organisation är kom- 
petensutveckling samt administrativt stöd vid större upphandlingar. 

Under åren har förvaltningen gått från en organisationsform till en annan. Tidigare saknades en 
egen skogsförvaltning då hela Park- och skogsavdelningen låg hos en entreprenör, Skogssäll- 
skapet. Utvecklingen har gått mot den modell som finns idag och innefattar även den 
affärsmodell Park- och skogsavdelningen arbetar med idag. Ett skäl till att gå mot nuvarande or- 
ganisationsform var att kommunen upplevde att man tappade kontrollen över Affärsmodellen 
beskrivs under punkt 6.1. Cambium kan inte se om det gjorts någon genomlysning av nuvarande 
organisation. 

Rekommendationen är att med jämna mellanrum (5–10 år) genomföra en genomlysning av 
organisationen. Cambium tror det är värdefullt att med viss regelbundenhet titta på fördelar 
och nackdelar, men även kostnader och intäkter. Vidare rekommenderar vi att man: 

 säkerställer kompetensutvecklingen inom sina kompetensområden.

 säkerställer administrativt stöd vid tex upphandlingar.

2.2. Avverknings- och skogsvårdsorganisation 
Skogsavdelningen har en egen avverkningsorganisation bestående av en extern entreprenör 
som utför i huvudsak alla avverkningarbeten. När det gäller egen personal består den av tre 
skogsarbetare och en maskinförare (skotare). Skogsarbetarna arbetar i huvudsak med trädfäll- 
ning (övergrovt, mellanzon, riskträd) och röjning varav mestadels underväxtröjning före gallring. 
Maskinföraren skotar virke. 

När det gäller i stort sett alla skogsvårdsarbeten som röjningar och plantering upphandlas dessa 
av externa leverantörer. 

 

Cambiums kommentar  

Skogsbranschen är i många stycken en nischad bransch med få men specialiserade aktörer. 
Branschen ställer också mycket höga miljökrav på de som levererar tjänster. 

Cambium har sett att det finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer. Resurserna 
som avtalet avser har inte upphandlats på nytt sedan det ursprungliga avtalet tecknades. På så 
sätt har avtalet förlängts årsvis sedan 2003. Intervjuade uppger att prisnivån i avtalet vid varje 
förlängning stämts av mot hur prisnivån ser ut på marknaden. Förfarandet bedöms inte vara i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Rekommendationen är att man skärper upp upphandlingsrutinerna och säkerställer följsam- 
het mot LOU. Det är också av vikt att nämnden beaktar risker för avsteg från LOU i sin 
riskanalys. 

2.3. Kompetens- och kvalifikationer 
Park- och skogsavdelningens verksamhet ställer höga krav på särskild kompetens. Exempel på 
detta är naturhänsyn, skyddade arter och fornlämningar. Cambium har genomfört en enkel en- 
kät om hur avdelningen säkerställer dessa kompetenser. Nedan följer svar på enkäten. 

Beroende på tjänsteinnehåll ställs olika krav. Krav på tjänstemannanivå är skoglig 
högskoleutbildning eller motsvarande. 

Borås Stads skogsinnehav är certifierade enligt både PEFC och FSC (under Södra:s paraply). 
Genom certifieringen ställs även detaljkrav på utbildningar bland annat SYN: "Natur- och 
kulturhänsyn Avverkning". Bevakning av aktuell lagstiftning sker av respektive 
verksamhetsansvarig. 

 

Cambiums kommentar  

Cambium konstaterar att Park- och skogsavdelningen besitter den kompetens som kan förvän- 
tas av en skogsförvaltning av den här storleken. Svårigheten med en mindre organisation är 
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bibehålla en god kompetensutveckling samt kunna ge administrativt stöd, till exempel större 
upphandlingar. 

Rekommendationen är att säkerställa den skogliga kompetensnivån inom respektive kompe- 
tensområde. 

2.4. OSA-arbeten 
Enheten består av tre enhetschefer som har personalansvar för sin underställda personal, både 
lagförmän och anvisad personal. Totalt antal anvisade enligt uppdrag är 65 personer. 

OSA-enheten är i huvudsak en utförarenhet som tar emot beställningar och utför uppdrag både 
åt interna kunder (egna förvaltningen) och externa (andra förvaltningar och andra kommunala 
bolag) kunder. 

Enhetschefer och lagförmän som utför skogliga arbeten har samma krav på utbildning som följer 
av certifieringskraven bland annat SYN: "Natur- och kulturhänsyn Avverkning". Samtliga som 
arbetar i skogen har även motorsågskörkort (inkl. anvisad personal). 

OSA-verksamheten ligger utanför Skogsenhetens budget. 
 

Cambiums kommentar  

Rekommendationen; vi har inga andra synpunkter är den som vi redogjort för i punkt 2.1 samt 
samma lydelse i punkt 2.3. 

2.5. Aktuell skogsbruksplan - Aktualitet, metoder och kontroll 
Borås Stads skogsförvaltning sköts av Park- och skogsavdelningen vid Tekniska förvaltningen. Av- 
delningen har i sitt uppdrag att förvalta enligt skogsbruksplanen 13 294 ha landareal samt 307 
ha vatten. Det totala virkesförrådet är 2 507 109 m3sk och den årliga tillväxten är 71 580 m3sk. 

Borås Stad har en skogsbruksplan, ett ope- 
rativt och strategiskt dokument beslutat av 
Tekniska nämnden. Det är målklasserna 
som är beslutade av nämnden. Skogsbruks- 
planen ligger till grund för hela driften och 
skötseln av Borås Stads skogar. 

Senast genomförda revision av skogsbruks- 
planen var åren 2006–2008. Normalt sett 
genomförs en större revision av skogs- 
bruksplaner vart tionde år. 
Skogsbruksplanen uppdateras löpande, 
dock minst 2 gånger per år. Det är Park- 
och skogsavdelningens skogstekniker som 
sköter uppdateringen. Flera mindre fastig- 
heter har köpts till och planlagts mellan 
2010 och 2020. Mark inom detaljplan har 
planlagts 2016-2020. 

Beräkningsmodeller av volymer är generella och indata behöver uppdateras genom fältinvente- 
ring. Lantmäteriet och Skogsstyrelsen genomför skoglig laserskanning. Borås Stad väntar på att 
bli skannad. När det är gjort kan man hämta nya laserdata och implementera i skogsbrukspla- 
nen. 

 

Cambiums kommentar  

Cambium konstaterar att Park- och skogsavdelningen arbetar aktivt med sin skogsbruksplan. 
Den är aktuell och skogliga åtgärder ajourförs. 

Rekommendationen är att invänta tills omdrev två genomförs av den nationella laserscan- 
ningen. Laserdata kan sedan enkelt importeras till planprogrammet. Därefter genomförs 

Förtydligande. 

Totalareal skogsmark planlagd med grön skogs- 
bruksplan: 

Ca 9 500 ha produktiv skogsmark: Inom naturreser- 
vat 963 ha produktiv skogsmark 

Normal skogsmark ca 8 550 ha prod. skogsmark 

Allmän platsmark Natur och Park är per definition 
inte skogsmark (marken är planlagt med skogsbruks- 
plan för att underlätta skötseln – skogsenheten får 
tillgång till en skötselplan och kan utföra planerade 
kötselåtgärder i rätt tid). 

Formellt skydd: 963 ha reservat + 2,9 ha biotopskydd 
+ ca 10 ha naturvårdsavtal (alla angivelser i 
prodduktiv skogsmark, men dessa räknas sällan i 
prod. skogsmark) 

Frivilligt skydd NS NO inom normal skogsmark (dvs 
inom 8550 ha): 1712 ha produktiv Skogsmark. 
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stickprovskontroller. Rekommendationen är också att förtydliga arealer i framförallt budget 
och årsredovisning. 

 

 
Skogliga IT stödsystem 

IT stöd för skogsbruket är väldigt nischat. Det finns kompletta system som t.ex. VSOP 
(Datasystem för operativ planering i skogsbruket) som skogsbolagen använder. Det är enligt 
Cambiums bedömning ett komplext system som är dåligt anpassat för mindre organsiationer. 
Det är dessutom dyrt och kräver tillgång till IT-support 

Park- och skogsavdelningen arbetar i huvudsak med tre skogliga IT-stödsystem. 

 PC-Skog 
- Skogsbruksplaneprogram 

 Det finns ett egetutvecklat återrapporteringsprogram baserat på Excel 
- Producerar traktdirekttiv mm. Data importeras från PC-Skog. 

 Qgis 
- Gisbaserat kartprogram för att producera kartor mm. Qugis är ett gratisprogram. 

 

Cambiums kommentar  

Borås Stads Park- och skogsavdelning är en liten organisation och vi rekommenderar inte att av- 
delningen skaffar avancerat IT-stödsystem. 

Rekommendationen är att säkerställa att IT avdelningen (Dataservice) har insyn i och kan sup- 
porta även det egenutvecklade systemet. Framförallt behöver man säkerställa att man inte är 
beroende av en person. 

 
Avverkningsmetoder 

I huvudsak tillämpas trakthyggesbruk, genomgående ställer man ”fröträd” mest av estetiska 
skäl. Maskinell avverkning sker med engreppsskördare. Förröjning och förfällning av övergrova 
träd, både gallring och slutavverkning, sker manuellt. 

I tätortsnära bestånd satsas på olika naturtyper för att minska grandominansen, t.ex. lärk. Det 
testas också olika sköteselmetoder. Till exempel successionsskogsbruk vilket innebär huggesfritt 
skogsbruk. 

I stort sett samtliga av Borås Stads kommunala naturreservat har anpassade skötselprogram för 
respektive reservat. Dessa uppdateras vart tionde år. 

 

Cambiums kommentar  

Cambiums bedömning är att Park- och skogsavdelningen sköter skogen på ett professionellt 
sätt. Man tar stor hänsyn vid val av skötselmetoder i tätortsnära bestånd. 

Rekommendationen är att ständigt uppdatera skötselmetoder i förhållande till Tekniska 
nämndens avkastningskrav. 

 
Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)? 

Skogsbruksplanens volymer är okulärt uppskattade i fält. Vid avverkning sker uppföljningen via 
skördarrapportering, skotarrapportering per trakt med specifikt nummer som sen jämförs med 
inmätta volymer. Volymer som huggs manuellt skotarrapporteras per trakt. Egna uppföljnings- 
system finns på allt virke, grot och energived. 

 

Cambiums kommentar  

Idag är skördarrapporteringen så tillförlitlig att det är ett bra verktyg för uppföljning. 
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Rekommendationen är att fortsätta med dagens uppföljning. Det enda medskicket är att vara 
transparent och att se till att siffrorna lätt kan följas upp. 

 
Hur hanterar Borås Stad tätortsnära skogar och dess betydelse för bostadsområden, friluftsliv 
samt naturreservat? Finns det av särskilda regler för skötsel, ansvar, ekonomiska bidrag? 

Tätortsnära skogar sköts enligt riktlinjerna i "Borås Stads skogar - mål och riktlinjer" samt i 
enlighet med certifieringsbestämmelserna. 

Detsamma gäller skogar för friluftsliv under Tekniska nämndens förvaltningsansvar. Utöver 
dessa bestämmelser finns även uppdrag från politiken, t.ex. förvaltning av "Spår och Leder", 
centrala miljömål och interna måldokument bland annat kopplat till rekreation och friluftsliv. 

Tätortsnära skogar (1 200 ha) inom detaljplan (definieras inte som skog) ansvarar Parkenheten 
för och har för detta uppdrag en egen budget. 

Många av åtgärderna inom de tätortsnära skogarna uppdras åt OSA-enheten att utföra på 
beställning av Skogsenheten eller Parkenheten. De kommunala naturreservaten sköts och 
förvaltas utifrån respektive reservats upprättade skötselplan som är antagen av 
Kommunfullmäktige. 

Ett förvaltningsövergripande skötselråd (s.k. "Naturvårdsgruppen") ansvarar för framtagande av 
skötselplanerna - implementeringen ligger sedan hos Tekniska nämnden i enlighet med 
reglementet. Naturvårdsenheten ansvarar för deltagande i skötselrådet och senare även för 
detaljplanering och utförande av skötseln. 

Åt OSA-enheten uppdras i huvudsak att utföra skötseln. Naturvårdsenheten är budgetansvarig 
och reservaten förvaltas med tilldelade medel inom verksamhet "Naturreservat". Samarbeten 
inom och mellan de olika verksamheterna är avgörande för att på ett rationellt sätt skapa och 
uppnå samordningsvinster. 

 

Cambiums kommentar  

Vi har inga synpunkter på hur arbetet utförs praktiskt. Man hänvisar till "Borås Stads skogar - 
mål och riktlinjer" samt ”Reglemente för Tekniska nämnden”. 

Rekommendationen är att man tar del av och implementerar de rekommendationer vi 
föreslår under rubriken ”Särskilda kommentarer avseende dokument”. 

3. Kommunfullmäktiges årsredovisning 
 och budget  
3.1. Borås Stads Årsredovisning 2019 

Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. Detta nämns inte i årsredovis- 
ningen. Skogens betydelse för klimatet saknas helt. Skogsmarkens värde redovisas inte. 

 

Cambiums kommentar  

Rekommendationen är att det bör finnas en not i Borås Stads årsredovisning (alltså inte Tek- 
niska nämndens årsredovisning). I noten tas anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 
och man kan även skriva att Borås Stad är landets näst största skogsägare bland Sveriges kom- 
muner. Se under rubriken sammanfattning, tabeller. 
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3.2. Borås Stad budget 2020 
Är budgeten är realistisk utifrån nuvarande organisation? 

Samtliga tillfrågade på Park- och skogsavdelningen anser att budgeten är realistisk. Man hänvi- 
sar till krav och hänsyn mot allmänhet, friluftsliv och naturhänsyn. Däremot är tillkommande 
uppdrag, som gäller övrig mark ”underfinansierad” enligt de tillfrågade. 

 

Cambiums kommentar  

Den bedömning Cambium gjort utifrån uppdraget är att budgeten är realistisk. Den relativt höga 
kostnaden kan motiveras med den speciella drift Park- och skogsavdelningen har att utföra. För 
transparensens skull borde kostnadsmassan delas på olika kostnadsställen, produktionsskog, tä- 
tortsnära skogsskötsel och naturreservat. Detaljrikedomen under verksamhetsmått i Tekniska 
nämndens budget anser vi vara alldeles för hög. 

Rekommendationen är att se över hur Borås Stad redovisar budgetsiffror och verksamhets- 
mått. 

 

3.3. Tekniska nämndens budget 
Budget 2020:2, Tekniska nämnden 
Den sammanfattande texten i budgeten (4.5.3.2) är informativ och beskriver Park- och skogsav- 
delningens verksamhet väl. 

Budget 2021, Tekniska nämnden 
Produktiv areal är felaktigt angiven enligt skogsbruksplan (2020-08-28), aktuell areal är 10 700 
ha. Den sammanfattande texten i budgeten (4.5.2.2) är informativ och beskriver Park- och 
skogsavdelningens verksamhet väl. 

 

Cambiums kommentar  

Det mått som följs upp under rubriken ”Skogsdrift och av Kommunfullmäktige” är detaljeringsni- 
vån för hög och kan skapa pedagogiska problem. Budgeten är en offentlig handling. Är man inte 
insatt i skogliga frågor eller hur skogsdriften fungerar i kommunen, kan det leda till missförstånd 
och onödiga frågor. 

Två exempel; Park- och skogsavdelningen redovisar hur mycket som avverkas per år i kubikme- 
ter, siffran blir inte relevant om den inte ställs det mot den årliga tillväxten och det totala 
virkesförrådet. 

Intäkter och kostnader redovisas på hög detaljnivå. Sett till avverkningskostnaden så är den rela- 
tivt hög. Är man inte medveten om, eller förstår vilka kostnader den innehåller kan den 
ifrågasättas. 

Rekommendationen är att endast redovisa ekonomiskt resultat ställt mot avkastningskravet. 
Cambium anser att den sammanfattande texten som i dag beskriver Park- och skogsavdel- 
ningen i budgeten är bra. En sammanfattande faktaruta skulle vara ett bra komplement, areal, 
virkesförråd, tillväxt, avverkad volym m.m. 

3.4. Redovisas skogstillgångarna i kommunens anläggningsregister 
med bokförda anskaffningstillgångar? 

Enligt Park- och skogsavdelningen redovisas anläggningstillgångarna som mark. Skogen är inte 
särredovisad i anläggningstillgångarna. Detta ansvarar Ekonomistyrning och Redovisningsservice 
för. Tekniska nämnden redovisar förvaltad produktiv skogsmark. 
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Cambiums kommentar  

Cambium har tagit del av aktuell statistik från LRF Konsult 2019. I materialet ingår endast överlå- 
telser som varit utbjudna på öppna marknaden och avser endast skogsmark. Andra ägoslag som 
till exempel åker- och betesmark samt byggnader är inte med i materialet. 

Bedömning är att marknadsvärdet på Borås Stads skogar är minst 1,6–2,1 miljarder kronor. 

Rekommendationen är att innehavet ska finnas med i anläggningsregistret. Under kontoklass 
11 redovisas mark, byggnader och tekniska anläggningar. Det kan ju vara ganska gammal 
mark, ofta med lågt anskaffningsvärde. Men oavsett ska detta finnas med i anläggningsregist- 
ret. 

Vi anser att skogsmark bör särredovisas eftersom den har ett mycket stort marknadsvärde- 
värde. Skogsmark är en anläggningstillgång och skogsråvara är en omsättningstillgång.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. Skogs- och investering av skogsfastigheter. LRF Konsult 2019 

 

4. Avkastningskrav på skogsinnehavet – 
 eventuella målkonflikter  

 
 
 

 

3 Slutsatserna om hur skogsinnehavet bör redovisas är avstämda med redovisningsexpert på KPMG 2020- 
09-21 
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4.1. Vad baseras kommunens avverkningsmål på? 
Park- och skogsavdelningen gör prognoser över bedömt uttag baserat på uppgifterna i 
skogsbruksplanen om tillgänglig tillväxt. Prognoser görs även på prisnivåer för avtalade 
sortiment för nästkommande år (gallring, slutavverkning). Skogsenheten uppger att 
utgångpunken är i enlighet med styrdokumentet "Borås Stads skogar - mål och riktlinjer. 

4.2. Avkastningskrav 
Medarbetarna på Park- och skogsavdelningen upplever att det finns ett tydligt avkastningskrav. 

Samtidigt som förvaltningen bedriver ett rationellt skogsbruk är önskemålet att även värna om 
och utveckla värden kopplat till naturvård, rekreation och friluftsliv. En inriktning som bland an- 
nat innebär att man överhåller skog. 

Kommunen har inte angett ett avkastningskrav i procent vilket är vanligt bland större 
skogsägare. 

Park- och skogsavdelningen ger nämnden ett budgetförslag baserat på avverkning för 
nästkommande år. Detta baseras på tillgänglig tillväxt och långsiktigt uthållig avverkningsnivå 
med hänsyn till skogens åldersstruktur, virkesförråd och frivillig avsättning. Detta baserat på 
målen för respektive bestånd som sedan nämnden väljer att ställa sig bakom eller ändra. 

Nuvarande avkastningskrav enligt budget är 6 000 000 SEK. Förslaget till avkastning för 2021 är 
också 6 000 000 SEK. 

 

Cambiums kommentar  

Det är Park- och skogsavdelningen som lämnar förslag till nämnden vilken avkastning det ska 
vara. Man motiverar det utifrån skogliga förutsättningar. 

Av första punkten i dokumentet ”Borås Stads skogar - mål och riktlinjer” framgår ”…skall med 
respektive målklass begränsningar och möjligheter bedrivas rationellt så att bästa ekonomiska 
resultat uppnås”. 

Principen borde vara att det är kommunen (ägaren) som definierar vilken avkastning man vill ha 
från sin skogsförvaltning. Kommunen måste således få möjlighet att kunna få ta ställning till vil- 
ken avkastningsnivå man vill ha och vilka konsekvenser detta får. 

Rekommendationen är att man i budgetarbetet presenterar en max- och mininivå på möjlig 
avkastning samt vilka konsekvenser detta får. Därefter fattar nämnden förslag till beslut 
om avkastningsnivå. Se vidare under rubriken ”Mål och riktlinjer för Park- och 
skogsavdelningen. 

4.3. Målkonflikter 
Upplever Du att det finns målkonflikter inom Borås Stad? Målkonflikter medborgare? 

De intervjuade vid Park- och skogsavdelningen uppger deras intryck är att boråsarna generellt 
sett är mycket nöjda med att Borås Stad har ett stort markinnehav och därför kan erbjuda rikliga 
rekrations- och friluftslivsmöjligheter. 

Det finns modeller och flexibilitet för att värna om många olika intressen, så som sociala värden, 
naturvärden och värden kopplat till skogsproduktion. 

 

Cambiums kommentar  

Cambium kan inte se att det förekommer negativa skriverier i pressen om Borås Stads sätt att 
sköta sitt skogsinnehav. Skog har en förmåga att engagera människor och Borås Stad sitter på en 
stor skogsfastighet och en stor förmögenhet. 

Rekommendationen är att fortsätta att arbeta nära kommunens invånare. Berätta i ord och 
handling vad som görs och hur man gör. Lyft in skogens betydelse för klimatet. 
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5. Kommunens målsättning med sitt 
 skogsinnehav  
5.1. Strategi och målsättning 
Upplever Du att kommunen har en tydlig strategi och målsättning med sitt skogsinnehav? 

Medarbetarna på Park- och skogsavdelningen upplever att det finns en tydlig strategi och mål- 
sättning för Borås Stads skogsinnehav. 

 

Cambiums kommentar  

Det finns ingen tydlig skrivning om kommunens syfte (mål) med sitt skogsinnehav i de styrdoku- 
ment som finns för Park- och skogsavdelningen. 

Kommunen saknar ett tydligt mål-dokument för sitt mark- och skogsinnehav. 

I Borås Stads "Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark" finns skrivningar om kommunens 
syfte med kommunens markinnehav, fem generella punkter. Det saknas en skrivning om sko- 
gens betydelse för klimatet. 

Rekommendationen är att ta fram nya riktlinjer i ett måldokument för sitt mark- och skogsin- 
nehav. Måldokumentet kompletteras med skogens betydelse för klimatet. 

Riktlinjer för förvärv- och försäljning kan ingå i måldokumentet. 

Riktlinjerna i mål-dokumentet ”Borås Stads skogar - mål och riktlinjer” bör omarbetas så att 
det uppfyller kraven som ett strategiskt måldokument. 

6. Upphandlingsprocesser av skogsvårds- 
och avverkningstjänster. Intäkts- och kost- 
nadsuppföljning 
6.1. Affärsmodell 

Fram till år 1990 var det Skogssällskapet som förvaltade Borås Stads skogar. Personalen var an- 
ställd av Skogssällskapet men satt på kommunen. Senare beslöts man att kommunen skulle 
anställa personalen och skötta förvaltningen själv. I samband med det utvecklades sin egen af- 
färsmodell. Sedan 2013 har Borås Stad ett avtal och medlemskap i skogsägareföreningen Södra, 
avtalet förlängdes år 2019. I samband med medlemskapet betalade Borås Stad en insats om 
120 000 SEK. Det framgår inte att nämnden tog ett beslut om ett insatskapital om 120 000 SEK, 
enbart medlemskapet. Genom sitt medlemskap i Södra kan Borås Stad ta del av de samköpsreg- 
ler och stora rabatter som erbjuds via LRF Samköp. 

 
Försäljning av virke 

Principen är att Park- och skogsavdelningen säljer allt virke vid väg genom upphandling. Avverk- 
ningen sker i egen regi med egna resurser före försäljning. Egna resurser är i det här fallet en 
upphandlad entreprenör. 

100 procent av all massaved säljs till Södra och minst 50 procent av allt timmer säljs till Södra. 
Upp till 50 procent av övrigt timmer säljs till lokala sågverk, oftast går det mesta av timret till 
Södra på grund av pris. Förutom listpris på virke utfaller även affärstillägg, apteringstillägg samt 
certifieringspremie. 
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Försäljning sker genom en anbudsförfrågan direkt till lokala sågverksföretag. Virkesförsäljningen 
utannonseras även i Borås Tidning. Försäljningen innebär att Park- och skogsavdelningen erbju- 
der hela sin virkesfångst till försäljning för tre år. Bästa anbud vinner upphandlingen, affären är 
därefter låst och virket är därmed sålt. Detta gälla samtliga sortiment. 

 

Cambiums kommentar  

Kort om olika möjligheter till virkesaffärer: 

Skogsägaren kan välja att sälja sitt virke på längre kontrakt eller sälja traktvis. Längre kontrakt 
innebär mindre arbetsinsats. Säljs virket traktvis kan säljare maximera intäkterna men det är 
samtidigt betydligt mer arbetsintensivt. 

1. Leveransvirke 
Leveransvirke innebär att du som skogsägare avverkar och kör fram virket själv. Köparen 
hämtar virket vid bilväg och transporterar det till en industri där det mäts in. Betalningen 
sker normalt enligt en prislista där olika sortiment, stockdimension och kvalitetsklass har sitt 
eget pris. Skogsägaren kan också leja en entreprenör som sköter avverkningen. 
+ Skogsägaren har full kontroll på försäljningen av virket och till vem 
- Skogsägaren måste själv upphandla avverkningsresurser 

2. Avverkningsuppdrag 
Den här formen liknar leveransvirke, men med den skillnaden att köparen står för avverk- 
ningen. Kostnaden för den dras sedan av från betalningen av virket. Den här typen av 
försäljning är helt dominerande vid gallring och är också vanlig vid föryngringsavverkningar. 
+ Smidigt sätt att sälja skog 
- Dålig kostnadskontroll. Arbetsintensivt eftersom det innebär försäljning av virke traktvis. 

3. Leveransrotköp 
Leveransrotköp innebär att köparen erbjuder ett pris per avverkad kubikmeter där avverk- 
ningskostnaden är inbakad. Priset kan vara ett snittpris för alla sortiment eller separata 
priser för olika sortiment. Virket mäts in när det kommer till industrin. 
+ Köpare och säljare delar på risker vad gäller virkespriser 
- Arbetsintensivt, innebär att man oftast säljer virke traktvis. 

4. Rotpostförsäljning 
Rotpostförsäljning innebär att säljaren anlitar en konsult som gör en rotpoststämpling i den 
stående skogen. Det innebär att man markerar vilka träd som ska avverkas, mäter upp dessa 
och redovisar det i en stämplingslängd. Köparen erbjuder ett pris för hela posten med 
stämplingslängden som underlag. 
+ Som skogsägare vet du vad du får. Går virkespriserna ner står köparen för risken. 
- Köparen styr oftast avverkningstillfället. Går virkespriserna upp tillfaller uppgången köpa- 
ren. 

Samtliga metoder har både för och nackdelar. För en kommun som hanterar skattebetalarnas 
pengar är det viktigt att maximera intäkter till minimal risk. 

Det finns stora fördelar med nuvarande affärsmodell avseende avtalet med Södra. Det är fram- 
förallt leveranstryggheten som kommer av att kommunen är garanterad avsättning för sitt virke. 
I och med att det finns flera sätt att sälja skog och där de olika sätten sannolikt ger olika ekono- 
miska utfall, bör beslut om affärsmodell beslutas av Tekniska nämnden. 

Cambium har tagit del av anbudunderlag för försäljning av virke. Vi har även tagit del av annons- 
underlag där Borås Stad bjuder in intressenter att vara med på anbudsgivning på virke. Cambium 
konstaterar att Park- och skogsavdelningen har anbudsrutiner för försäljning av virke. 

Rekommendationen är att gå tillbaka till beslutet i nämnden den 24 juni 2013 och säkerställa 
att korrekt beslut fattades avseende insatskapitalet avseende medlemskap i Södra om 
120 000 kr. Vi rekommenderar vidare att affärsmodellen i sin helhet presenteras och beslutas 
av Tekniska nämnden. Affärsmodellen bör ingå i dokumentet ”Borås Stads skogar – mål och 
riktlinjer” Dokumentet ”Rutin för Försäljning av virke och flis, 2019-05-08” bör inkorporeras i 
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”Borås Stads skogar – mål och riktlinjer”. Tekniska nämnden bör i sin riskanalys beakta den 
risknivå som beslutad affärsmodell innebär. 

6.2. Hur stor del av avverkningen sker i egen regi? 
All detaljplanering, virkesförsäljning och förvaltning sker i egen regi. All maskinell avverknings- 
entreprenad är upphandlad. Egna skogsarbetare fäller övergrovt och mellanzonsfäller. Skotning 
sker både i egen regi (anställd) och via upphandlad entreprenad. 

Samma principer gäller Röjning och Plantering. Här utför enheten dock en större andel av det 
pratiska utförandet med egen anställd personal. 

Slutavverkning 100 % genom upphandlad entreprenör 

Gallring 100 % genom upphandlad entreprenör 

Övrig avverkning 100 % genom upphandlad entreprenör 

Röjning 10–12 %, övrigt med externa entreprenörer 

Plantering <10 %, övrigt med externa entreprenörer 
 

6.3. Avverkningsresurser och uppföljning. 
Park- och skogsavdelningen anser att avverkningsorganisationen ligger på rätt nivå utifrån före- 
slagna åtgärder i skogsbruksplanen. Enhetschefen på Skogsenheten har budget- och 
resultatansvar och är också ansvarig för upphandling av avverkningsresurser. 

För närvarande består avverkningsorganisationen av tre skogsarbetare, en egen maskinförare 
och skotare. Dessutom en entreprenör som har två maskingrupper som kör heltid åt Park- och 
skogsavdelningen. 

 

Cambiums kommentar  

Cambiums bedömning är att avverkningsorganisationen är väl avvägd utifrån omfattningen av 
verksamheten. Vi konstaterar att kompetensnivån är hög. 

Vi har sett att det finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer. 

Rekommendationen är att man skärper upp upphandlingsrutinerna. 

 
Genomför avdelningen regelbundna analyser av intäkter och kostnader 

Utgångspunkten är att sälja virke till så höga priser som möjligt samtidigt som kommunen har 
ett krav på att alltid bli av med virket oavsett konjunktur och att det alltid blir betalt. Park- och 
skogsavdelningen jobbar med bankgarantier, även mot stora aktörer. 

Kostnadssidan följs genom upphandling och benchmarking med andra aktörer hur kostnads- 
bilden ser ut för vår lokala marknad. Park- och skogsavdelningen vill vara en bra beställare med 
bra villkor samtidigt som kostnaderna skall ligga på en konkurrenskraftig nivå. 

 

Cambiums kommentar  

Cambium upplever att Park- och skogsavdelningen har god kontroll på intäkterna. 
Affärsmodellen är genomtänkt och ger möjlighet att maximera intäkterna. Dessutom är 
avsättning för kommunens virke tryggat. 

Park- och skogsavdelningen sköter alla tätortsnära skogar, naturreservat och har ansvar för 
skogsbilvägar m.m. Till exempel medför det ökade kostnader för grotskotning i tätorstnära 
bestånd. 

Vi vet att att kostnaderna stiger i samband med tätortsnära skogsbruk och skötsel av 
naturreservat m.m. Kommunen är mer exponerad för granskningar än en privat skogsägare. Det 
är viktigt att kommunen är både transparent och redovisar resultat och kostnader på korrekt 
sätt. 
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Rekommendationen är att se över hur intäkter och kostnader redovisas i budgeten för 
Tekniska nämnden samt i Borås Stads Årsredovisning 

 
Allt OSA arbete som utförs inom park- och skogsavdelningen. Särredovisas dessa kostnader eller 
bakas dessa in i den totala kostnaden för Park- och skogsavdelningen? 

OSA-enheten har eget budgetansvar. Alla jobb utförs på beställning av annan enhet och betalas 
till OSA enligt dagsverke. I Tekniska nämndens budget 2021 redovisas OSA-verksamheten under 
Arbetsmarknadsinsatser. 

 

Cambiums kommentar  

Rekommendationen är att i Tekniska nämndens budget 2021 tydliggöra att Arbetsmarknads- 
insatser avser OSA-verksamheten. 

7. Krav på entreprenörer, certifiering mm 
 

 Upphandlingsrutiner av externa entreprenörer

 Avtal, utformning och innehåll

 Minimikrav på entreprenörer

 Brandskyddsrutiner

 Krav på skyddsutrustning vid eventuellt haveri

Borås Stads skogar är miljöcertifierade enligt både PEFC och FSC. Det finns rutiner och checklis- 
tor för kontroll av sociala krav för entreprenörer. Det finns generella rutiner samt 
verksamhetsanpassade rutiner vad gäller brand- och skyddsutrustning vid haverier mm. 

 

Cambiums kommentar  

Cambium noterar att det finns brister i upphandlingsrutinerna när det gäller LOU. 

De brister som föreligger gäller upphandlingsrutinerna för entreprenörer. Det gäller både för av- 
verkningsresurser som för skogsvårdsresurser. Bristerna gäller i första hand bristen på 
konkurrensutsättning vid upphandlingarna. 

Som exempel finns ett gammalt avtal/upphandling från 2003–2005 avseende upphandling av 
avverkningsentreprenör. Avtalet är gammalt som förlängts årsvis utan att entreprenaden blivit 
konkurrensutsatt. 

Rekommendationen är att man snarast gör en genomlysning av vilka aktiva entreprenadavtal 
som finns. Park- och skogsavdelningen upprättar en kravlista för respektive upphandling base- 
rat på de skallkrav som skall vara uppfyllda. Underlagen utgör en upphandlingsmall för 
respektive upphandling. Eftersträvansvärt är att ta fram ramavtal som ligger till grund för 
framtida avtal och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa. Nämnden behö- 
ver säkerställa följsamhet gentemot LOU och Borås Stads styrdokument som avser 
upphandling 

8. Skogsförsäkring 
Cambium har tagit del av de försäkringar som finns. De avser skogsförsäkring och 27 km vand- 
ringsleder. Det gäller vandringsleder som går över främmande mark. 

Borås Stad har en skogsförsäkring. Försäkrad areal är 10 044 ha, areal enligt skogsbruksplan är 
10 714 ha. Kommunen saknar skydd mot insektsskador. 

Cambiums rekommendation är att Tekniska nämnden skyndsamt ser över försäkringsskyddet 
och säkerställer att rätt areal är försäkrad. Med tanke på senare tids omfattande skador av 

Dokument för externa entreprenörer. 
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granbarkborre bör Tekniska nämnden även skyndsamt ta ställning till om försäkringen ska ut- 
ökas så den även täcker insektsskador. 

9. Cambiums egna reflektioner 
Det är glädjande att se att det skogliga hantverket utförs på en kvalitativt hög nivå. 

Det finns alltid förbättringsområden, vi ser att det främst är på administrativ nivå. Det är en liten 
avdelning som ska utföra väldigt mycket, det administrativa stödet blir därför särskilt viktigt. 

Här kommer några saker vi anser att kommunen särskilt bör lyfta 
fram. 

1. Borås Stad är Sveriges näst största kommunala skogsägare 
- Ingenstans berättar man att man är Sveriges nästa största skogsägare 

2. Koldioxidbudget för Borås, version 2019-10-02 (policydokument?) 
- Den egna skogen saknas helt i koldioxidbudgeten. Kommunens skogar bidrar till att 
motverka växthuseffekten. 

3. Borås Stads Träbyggnadsstrategi (strategidokument) 
- Den egna skogen saknas helt i Träbyggnadsstrategin. Varför inte ange ett mål att x % 
alla nya trähus som byggs i kommunen skall byggas med trä från den egna skogen (en 
sådan strategi skulle vara helt unikt i Sverige och fullt genomförbar). 

4. Värde på skogen 
- Värdet på Borås stads skogar uppgår till 1,6 – 2,1 miljarder kronor 

Cambium tycker att man bör vara mer informativ på kommunens hemsida, framförallt om varför 
kommunen äger skog. Hur man sköter skogen och vilka värden som finns, nyckeltal m.m. 

 

Cambium exemplifirerar 
 

Nedan följer Cambiums exempel på hur skogens betydelse för klimatavtryck kan presenteras 
som en informativ beskrivning. Cambium lämnar även ett exempel på hur en faktaruta avseende 
skogsinnehavet kan se ut i ex. årsredovisning 

 

Klimatavtryck, Kommunens årsredovisning, budget samt Tekniska nämndens budget  

Borås Stads skogar bidrar till att motverka växthuseffekten.  
Borås Stads skogar binder årligen: 53 000 ton CO2 

Totalt bunden CO2 i Borås Stads skogar: 1,9 milj. ton CO2 

 

Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten, och en 
högre virkesproduktion ökar klimatnyttan. 

En kubikmeter stamved innehåller kol som motsvarar cirka 750 kg CO2. En hektar vanlig skog i 
Norden som växer med i genomsnitt 5 kubikmeter per år lagrar därför årligen knappt 4 ton kol- 
dioxid i stammen. Det motsvarar utsläppen av en dieselbil som kör ungefär 20 000 kilometer. 

Genom att ersätta oljebaserade produkter med produkter som är tillverkade av förnyelsebar rå- 
vara minskar utsläppen av fossil koldioxid, på så sätt uppstår en substitutionseffekt. 

En färsk rapport (år 2017) från nordiska ministerrådet visar till exempel att användandet av 
stamved från en kubikmeter skördad skog kan ge en substitutionseffekt på 500–800 kg minskad 
fossil koldioxid, beroende på hur råvaran används. 

 
Källor: Den nordiska skogens klimatnytta har tagits fram på uppdrag av Nordic Forest research (SNS) och Nordiska Ministerrå- 
det för Nordiska Ministerrådets sommarmöte i Ålesund, juni 2017. 
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Lundmark, T. et al. 2014. Potential roles of Swedish forestry in the context of climate change mitigation. Forests 5.4: 557-578. 
; Braun, M. et al. 2016. A holistic assessment of greenhouse gas dynamics from forests to the effects of wood products use in 
Austria. Carbon Management 7.5-6: 271-283. 

 

Faktaruta, Kommunens årsredovisning, budget samt Tekniska nämndens budget  

Borås Stad, Sveriges näst största kommunala skogsägare  
Areal: 13 293,7 ha 
Produktiv ha: 10 713 ha (enligt skogsbruksplan) 

Virkesförråd: 2 507 109 m3sk 

Tillväxt: 71 580 m3sk/år 

Avverkning: ca 47 500 m3sk/år (38 500 m3fub/år) 

Värde: 1,6 – 2,1 miljarder kronor 

Kan kompletteras med arealsfakta, se sidan 13 

Cambiums samlade slutsatser 
 

Huvudsakliga frågeställningar är: 

 Finns dokumenterade riktlinjer (avkastningskrav, målsättning) för skogsin- 
nehavet? 
Det saknas strategiska måldokument både för avkastningskrav och målsättning 
Rekommendationen är att man arbetar fram ett nytt stategiskt måldokument. Cambium an- 
ser att man bör ta fram ett nytt styrdokument med kommunens övergripande mål avseende 
Park- och skogsavdelningen. 
Cambium anser att dokumentet, efter att det upprättats, skall uppdateras regelbundet. Styr- 
dokument som inte uppdateras regelbundet kan leda till osäkerhet och tilliten till 
dokumentet kan ifrågasättas. 

 Hur leder, styr och följer ansvarig nämnd upp Park- och skogsavdel- 
ningen? 
Cambium ser att det finns brister, därför är rekommendationen är att med jämna mellanrum 
(5–10 år) genomföra en genomlysning av organisationen. Cambium tror det är värdefullt att 
med viss regelbundenhet titta på fördelar och nackdelar med nuvarande organisation. Nämn- 
den behöver också ha ett större inflytande på intäkter. Vidare rekommenderar vi att man: 

 säkerställer kompetensutvecklingen inom sina kompetensområden. 

 säkerställer administrativt stöd vid tex upphandlingar. 

 Sker en tillfredsställande avkastning med avseende på avverkning och till- 
växt (god ekonomisk hushållning)? 
Oklart, det saknas uttalade riktlinjer för avkasting. 
Rekommendationen är att man i budgetarbetet presenterar en max- och mininivå på möjlig 
avkastning samt vilka konsekvenser detta får. Därefter fattar nämnden beslut om avkast- 
ningsnivå. 

 Redovisas skogstillgångarna i anläggningsregister med bokförda anskaff- 
ningstillgångar? 
Rekommendationen är att innehavet ska finnas med i anläggningsregistret. Under konto- 
klass 11 redovisas mark, byggnader och tekniska anläggningar. Det kan ju vara ganska gam- 
mal mark, ofta med lågt anskaffningsvärde. Men oavsett ska detta finnas med i 
anläggningsregistret. 
Vi anser att skogsmark bör särredovisas eftersom den har ett mycket stort marknadsvärde- 
värde. Skogsmark är en anläggningstillgång och skogsråvara är en omsättningstillgång 
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 Hur hanterar Borås Stad tätortsnära skogar och deras betydelse för bo- 
stadsområden (förekomsten av särskilda regler), friluftsliv samt 
naturreservat (skötsel/ansvar/ekonomiskt bidrag)? 
Vi har inga synpunkter på hur arbetet utförs praktiskt. Cambium konstaterar att man har an- 
passade skötselmetoder för tätortsnära skogar 
Rekommendationen är att man tar del av och implementerar de rekommendationer vi före- 
slår under rubriken ”Särskilda kommentarer avseende dokument”. 

 Förekommer avtal med extern leverantör om gallring/skötsel och om så är 
fallet, är avtalet ändamålsenligt utformat? 
Det finns gamla avtal med externa leverantörer (avverkningsentreprenör). Vi har sett att det 
finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer. 
Rekommendationen är att man skärper upp upphandlingsrutinerna. 

 Vilken metod/metoder använder Borås Stad främst vid skogsbruk? 
Cambiums bedömning är att Park- och skogsavdelningen sköter skogen på ett professionellt 
sätt. Man tar stor hänsyn vid val av skötselmetoder i tätortsnära bestånd. 
Rekommendationen är att ständigt uppdatera skötselmetoder i förhållande till Tekniska 
nämndens avkastningskrav. 

 Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)? 
Kontroll sker via skördarrapportering och inmätta volymer från SDC, Skogsbruketsdatacentral 
Rekommendationen är att fortsätta med dagens uppföljning. Det enda medskicket är att vara 
transparent och att se till att siffrorna lätt kan följas upp. 

 Hur ser Borås Stads försäkringsskydd för skogen ut? 
Ca 700 ha är oförsäkrat. Saknas försäkringsskydd mot granbarkborre. 
Cambiums rekommendation är att Tekniska nämnden skyndsamt ser över försäkringsskyddet 
och säkerställer att rätt areal är försäkrad. Med tanke på senare tids omfattande skador av 
granbarkborre bör Tekniska nämnden även skyndsamt ta ställning till om försäkringen ska 
utökas så den även täcker insektsskador. 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Cambium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Tekniska förvaltningen sköter det praktiska ar-
betet i skogen på ett till stor del ändamålsenligt sätt. Tekniska nämnden behöver dock säkerställa att 
tillämplig arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs.

När det gäller områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på bety-
dande brister.  Strategisk styrning med syfte, mål och tydligt uttalade avkastningskrav för Borås 
Stads skogsinnehav saknas. Skogsinnehavet redovisas inte heller i Borås Stads årsredovisning eller i 
Tekniska nämndens årsredovisning. De verksamhetsmått som avser Borås Stads skogar bör ses över. 
Det saknas därutöver ställningstaganden i styrande dokument som avser Borås Stads skogar ur ett 
miljö-/klimat perspektiv. Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och riktlinjer är ålderstiget och 
har inte uppdaterats sedan 2003. Tekniska nämndens upphandlingsrutiner för externa skogsentrepre-
nörer avviker enligt Stadsrevisionens bedömning från lagen om offentlig upphandling. Risker som 
avser Borås Stads skogsinnehav saknas i Tekniska nämndens riskanalys och plan för intern kontroll. 
Försäkringsskyddet för Borås Stads skogar behöver ses över och uppdateras.    

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning i ovanstående delar 
inte är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning genomföra en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av 
Borås Stads skogar. Tekniska nämnden behöver dessutom säkerställa en tillräcklig intern kontroll när 
det gäller förvaltningen av Borås Stads skog och följsamhet till lagen om offentlig upphandling. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla att Borås Stad har en, sett till landets kommuner, 
nästan unik resurs genom sitt stora skogsinnehav. Skogens värde går att definiera ur många olika per-
spektiv. Detta betonar i Stadsrevisionens mening vikten av en medveten, aktiv och transparent strate-
gisk styrning av skogsförvaltningen som beaktar skogens olika värden i ett långsiktigt perspektiv.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden emotses senast 2021-02-12.

Bill Johansson    
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2020-10-12
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Miljöuppföljning 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad Miljörapport 2020 och 

översända denna till Miljö- och konsumentnämnden       

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen är sedan år 2014 miljöcertifierade och därför är 

miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande inom förvaltningens 

verksamheter. Miljöutbildning erbjuds till all personal och förtroendevalda. Alla 

nyanställda genomgår miljöutbildningen inom ett år.   

I Miljörapport 2020 redovisas Tekniska nämndens åtgärdsarbete med Borås 

Stads miljömål 2018-2021 som beslutats av Kommunfullmäktige.            

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2020 2020-01-12                             

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, mf.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Inledning 

I denna Miljörapport redovisas Tekniska nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2018-2021 
som beslutats av Kommunfullmäktige. 

  

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

96% 100% 86% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

17% 89% 89% 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Energieffektivisering av gatubelysningen följer investeringsplanen. 
För 2020 utfördes åtgärder för ca 4,6 mnkr: 1600 armaturer byttes i Sjömarken, Målsryd Gånghester och 
Dalsjöfors. Energiförbrukningen förväntas minskas från 520.000 kWh till 150.000 eller en minskad 
energiförbrukning med 370 000 kWh. 
dvs en besparing på 370.000 kWh per år. Då dessa armaturer dessutom dimras nattetid förväntas 
energiförbrukningen minska med ca 70%. 
 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord 

Kommentar En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det förvaltningsövergripande MM-
uppdraget ligger som vi ser det på KS och kommer sannolikt att behandlas i kommande Trafikplan som är 
under utarbetande. 
Tekniska förvaltningen tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom vårt 
verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som transportmedel. 
 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar ½ ha har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 ha har gallrats i Bredared för att ta 
fram ekbeståndet. 1½ ha ekhage har röjts i Bosnäs.  
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Yttrande över samråd för detaljplan Villastaden, Tranan 

2, Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Villastaden, 

Tranan 2.            

Sammanfattning 

Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre 

Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2. Planens syfte är att utöka 

byggrätten så att ett nytt bostadshus med tre våningar samt takkupor som 

möjliggör en vindsvåning kan uppföras på fastigheten.                            

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Villastaden, 

Tranan 2.    

            

Ärendet i sin helhet 

Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre 

Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2 som är bebyggd med ett 

bostadshus i två våningar. 

Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är 

förfallen och ett rivningslov finns. Tranan 2 omfattas av stadsplan för 

Skogstomterna från 1919 som anger att endast en huvudbyggnad får uppföras 

omfattande max två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd om 10 

meter.  

Planens syfte är att utöka byggrätten så att ett nytt bostadshus med tre våningar 

samt takkupor som möjliggör en vindsvåning kan uppföras på fastigheten. Den 

nya byggnadens höjd tillåts bli högst 9,6 m enligt planbestämmelserna. 

Då fastigheten ligger i stadsdelen Villastaden som har höga kulturhistoriska 

värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning. 

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås. 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Villastaden, 

Tranan 2.    
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SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2020-286 
BN2017-082  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Villastaden, Tranan 2, 
Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad tar just nu fram en ny detaljplan, som finns ute på samråd. Du får 
den här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 december 2020 – 15 januari 2021. 
Med hänsyn till jul och nyår har vi förlängt samrådstiden till fler veckor än vad som annars är normalt. 
 
Syfte och område 
Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan 
och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2 som är 
bebyggd med ett bostadshus i två våningar. Byggnaden är från 
1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen 
och ett rivningslov finns.  
 
Tranan 2 omfattas av stadsplan för Skogstomterna från 1919 som 
anger att endast en huvudbyggnad får uppföras omfattande max 
två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd om 10 
meter.  
 
Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom 
fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar 
och en vindsvåning. Då fastigheten ligger i stadsdelen Villastaden 
som har höga kulturhistoriska värden är syftet även att den nya 
bebyggelsen ges en god gestaltning.  
 
Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, 
cykla och åka kollektivt i vardagen. Ett par av lägenheterna föreslås bli mindre lägenheter (under 35 kvadratmeter) 
vilka riktar sig till exempelvis studenter.  
 
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.  
 
Samrådsmöte 
På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams den 16 
december kl. 17:30–18:30. Länk till mötet samt instruktioner kring hur du ansluter finns på hemsidan 
boras.se/detaljplan/tranan. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och 
svara på frågor.  
 
För dig som inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du boka telefontid som finns på vår hemsida: 
www.boras.se/detaljplan/tranan  
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 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2020-286 
BN2017-082  

 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 15 januari 2021 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-082), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter 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. 
 
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.  
  
Har du frågor? 
Välkommen att kontakta Maria eller Paulina:  
 
Plankonsult Maria Mansfield, tel: 073-500 03 15, e-post: maria.mansfield@boras.se 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-12-08  
  



Plan-
beskrivning

Detaljplan för Villastaden,

Tranan 2

Samråd BN 2017-082



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte 
Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten 
Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. 
Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska 
kvaliteter men är förfallen och ett rivningslov finns. Tranan 
2 omfattas av Stadsplan för Skogstomterna från 1919 som 
anger att endast en huvudbyggnad får uppföras omfattande 
max två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd 
om 10 meter. 

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten 
inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre 
våningar och en vindsvåning.  Då fastigheten ligger i stadsdel 
Villastaden som har höga kulturhistoriska värden är syftet 
även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning.   

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter 
i centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla 
och åka kollektivt i vardagen. Detta ligger bland annat i linje 
med kommunens vision om att tredubbla antalet boende i 
stadskärnan samt att verka för mer hållbara transporter i 
Borås (ÖP, 2018). Ett par av lägenheterna föreslås bli mindre 
lägenheter (under 35 kvadratmeter) vilka riktar sig till 
exempelvis studenter. Parkering föreslås ske inom fastigheten 
respektive via parkeringsköp. Vid ett genomförande av 
planen behöver ett par almar längs med Nedre Tjädergatan 
tas ner, vilket kräver kompensationsåtgärder och eventuellt 
dispens från biotopskyddet. 
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Planbeskrivning
Detaljplan för Villastaden, Tranan 2, Borås Stad, upprättad den 1:e december 2020.

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten för att 
möjliggöra ett nytt bostadshus i 3-4 våningar.  Då fastigheten 
ligger i stadsdel Villastaden som har höga kulturhistoriska 
värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god 
gestaltning.  

Planområde
Planområdet är beläget i Villastaden i korsningen Femte 
Villagatan och Nedre Tjädergatan. Planområdets storlek är ca 
600 kvadratmeter. Marken är i privat ägo. 

Gällande detaljplan
Området omfattas av Stadsplan för Skogstomterna (P63) från 
1919 som anger att endast en huvudbyggnad får uppföras 
omfattande max två våningar och en vindsvåning med en 
maximal höjd om 10 meter. Planens genomförandetid har 
gått ut.

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 i beslut 
§ 230 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för fastigheten Tranan 2. 

Preliminär tidplan
Samråd  årsskiftet 2020/2021 
Granskning våren 2021 
Antagande sommaren 2021 
Laga kraft sommaren 2021

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

Byggstart är beräknad till 2021. 

2. Bebyggelse
Villastaden - en kulturmiljö
Fastigheten ligger i Villastaden som är Borås äldsta stadsdel 
utanför stadskärnan. Området började byggas i början av 
1900-talet och var tänkt som ett representativt område 
med stora tomter och enfamiljs- respektive flerfamiljsvil-
lor. Stadsplanen bygger på ett tydligt rutnätsmönster som 
anpassats till terrängen där gatorna löper. Villastaden blev en 
representativ stadsdel med många monumentala byggnader. 

I området uppfördes i början av 1900-talet ett flertal flerbo-
stadshus av villakaraktär som uppfördes med förträdgårdar 
enligt engelska villaideal. Redan i ett tidigt skede, kring 1910 
fick området inslag av flerbostadshus i varierande skala från 
femvåningsbyggnader ner till flerfamiljsvillor i två till tre 
våningar. Under åren har området genomgått en successiv 
förändring då delar av kvarteren har rivits och ersatts med ny 
bebyggelse. Idag återfinns byggnader från alla decennier från 
1900 till 2010 med sina specifika karaktärsdrag. 

Bebyggelsestruktur
Aktuell fastighet är bebyggd med ett bostadshus i två 
våningar från 1910-talet. Byggnaden ligger med sin gavel mot 
Femte Villagatan och har ett garage och entré i söder. Den 
västra delen av fastigheten utgör trädgård. Byggnaden har 
höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen. 

Kvarteren i Villastaden varierar i höjd. Mestadels utgörs 
Villastaden av hus med två-tre våningar i en öppen struktur. 
Utmed Femte Villagatan ligger byggnaderna på den västra 
sidan i liv med gatan och trottoaren, medan den östra sidan 
har förträdgårdar och ligger ett par meter indragna från 
gatan. Utmed Fjärde Villagatan och de andra mer trafikerade 
gatorna går höjden upp till 4-5 våningar med enstaka 
byggnader i 6 våningar, med en sluten kvartersstruktur 
och sammankopplade kvarter. Materialen i stadsdelen är 
övervägande trä, puts, tegel och plåt. Flera byggnader har 
byggts om och till  genom åren, vilket skapar en variation 
och unika lägenhetslösningar. Villastadens förändring genom 
årtiondena redovisas i bild på sid 8. 

På fastigheten Tranan 3, direkt söder om planområdet, ligger 
en äldre textilindustrilokal som är ombyggd till bostäder. 
Byggnaden ligger i fastighetsgräns men har inga fönster mot 
Tranan 2 i norr. Det ursprungliga huset på Tranan 3 ligger 
utmed gatan och är också i två våningar. 

Väster om planområdet på Tranan 1 ligger en träbyggnad 
i 3-4 våningar med café i bottenplan. Byggnaden har sin 
innergård, sophantering och parkering i norr.

Öster om fastigheten ligger större villor med trädgårdar och 
norr om fastigheten ligger ett flerbostadshus i 2-3 våningar. 

Ny bebyggelse
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren riva befintlig 
byggnad och uppföra ett nytt bostadshus i 3 våningar samt 
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Tranan 2
Fem

te V
illagatan

Fjärde V
illagatan

nedbild som visar planområdet från söder. S

Fotona visar befintligt bostadshus på fastigheten Tranan 2. Byggnaden och garaget är förfallna och har fått rivningslov.
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takkupor som möjliggör en vindsvåning. Den nya byggnaden 
bedöms rymma ca 15-20 lägenheter. Rivningslov för befint-
ligt enbostadshus samt garage beviljades i september 2019.

Byggnaden regleras så att den ligger i fastighetsgräns utmed 
trottoaren längs Femte Villagatan. Detta följer Femte villa-
gatans struktur med byggnader placerade i liv med trottoaren 
på den västra sidan och förträdgårdar och indragna byggna-
der på den östra sidan. 

Parkering, sophantering och en mindre uteplats för de 
boende anordnas på fastighetens södra del, med infart från 
Nedre Tjädergatan. Bostadsentré sker från Femte Villagatan 
respektive från gården i söder. 

Detaljplanen styr inte antalet lägenheter eller hur många som 
ska vara så kallade ”smålägenheter”. En smålägenhet innebär 
att lägenheten är under 35 kvadratmeter. Dessa riktar sig 
till exempelvis studenter och kraven i Boverkets byggregler 
(BBR) är inte lika hårda, liksom kravet på antal parkerings-
platser i Borås parkeringsregler. 

Stadsbild och gestaltning
Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på att byggnader ska 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 

 » stads- och landskapsbilden

 » natur- och kulturvärdena på platsen

 » en god helhetsverkan. 

Villastaden som historiskt varit en representativ stadsdel har 
över årtiondena successivt förändrats och kan beskrivas som 
en heterogen stadsdel med stor mångfald. Vad kvarteren har 
gemensamt är en hög kvalitet, flera om- och tillbyggnader 
och ett varierat taklandskap. Stor del av byggnaderna har 
ljusare kulörer och låga socklar i mörkare färg, se foton på 
tidigare uppslag.

Planförslaget innebär fler lägenheter i centrala Borås där de 
boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i varda-
gen. Detta ligger bland annat i linje med kommunens vision 
om att tredubbla antalet boende i stadskärnan samt att verka 
för mer hållbara transporter i Borås (ÖP, 2018).

Bostäder och service
Idag utgörs planområdet av ett enbostadshus. Planförslaget 
innebär att det tillkommer cirka 15-20 bostäder. Inga arbets-
platser, offentlig eller kommersiell service föreslås. 

Tillgänglighet 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer. Huvudsaklig entré är mot 
gården, men en entré föreslås även mot Femte Om byggrät-
ten utnyttjas möjliggörs 3 våningar samt vindsvåning vilket 
innebär att det finns krav på hiss.

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs inom fast-
igheten Tranan 2. Då fastigheten ligger i en befintlig stads-
struktur har en sol- och skuggstudie har tagits fram, daterad 
2020-11-25. Sol- och skuggstudien redovisar fyra tidpunkter 
på dygnet (kl 9, 12, 15 och 18) vid tre olika tillfällen under 
året: vår- och höstdagjämning och sommarsolstånd.

Skuggstudien visar att den största delen av skuggning från 
ny bebyggelse faller utanför den egna fastigheten framförallt 
mot väst och norr. Då Femte Villagatan har en relativt bred 
sektion påverkas framförallt allmän plats (gatan och trottoa-
ren) av skuggning från ny bebyggelse, samt vid sen eftermid-
dag även förtärdgården och bottenvåningen på den västra 
fasaden tillhörande byggnaden på fastigheten Tjädern 9. Då 
Tjädern 9 nås av sol på sin södra fasad under stora delen av 
dagen är den sammalagda bedömningen att bostaden totalt 
sett får goda solförhållanden. 

Den planerade bebyggelsen innebär även en ökad skuggning 
för fastigheten Strutsen 4, norr om planområdet. Strutsen 4 
påverkas idag till viss del av skuggning från almarna utmed 
Nedre Tjädergatan. Dock finns det en skillnad mellan 
skuggning från träd och skuggning från byggnad, då lövverk 
och avlövning får en viss effekt på framförallt höst/vinter. 
Framförallt är det bottenvåningen på byggnaden som påver-
kas vid vår- och höstdagjämning. Byggnadens södra fasad 
bedöms få cirka 3-4 timmars sol under dagen och dess norra 
fasad ytterligare solmöjligheter på sen eftermiddag/kväll. 
Sammantaget bedöms Strutsen 4 få acceptabla solförhål-
landen. 

Vidare visar skuggstudien att planförslagets byggnad får en 
påverkan av byggnader på kringliggande kvarter. Framförallt 
gäller det byggnaden som ligger i fastighetsgräns på Tranan 
3 som idag skuggar Tranan 2. Detta påverkar framförallt 
lägenheterna i bottenvåningen mot gården på föreslagen ny 
byggnad.

Utgångspunkten är att varje bostad ska ha goda solvärden. 
Då genomgående lägenheter har möjlighet att få sol från 
flera håll är det lättare att uppnå goda solvärden. I sol- och 
skuggstudien är vare sig befintliga eller planerade lägenheters 
exakta utformning känd. Detaljer på en byggnad så som 
takkupor, balkonger och liknande som inte är känt i samråds-
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Illustration som visar hur ny byggnad kan placeras inom fastigheten Tranan 2. Illustrationen redovisar bara ett exempel på hur fastigheten kan 

bebyggas och parkering, förråd och gårdsmiljö utformas. 

Bilderna ovan visar byggrätten som medges i planförslaget. Den nya byggnaden föreslås uppföras i tre våningar samt en vindvåning med takkupor. 

Bilden redovisar bara ett exempel på utformning och byggnaden kan komma att se annorlunda ut än vad bilderna visar.
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Tranan 3 Tranan 2 Strutsen 4
Nedre 

Tjädergatan

+ 182,0

+185,7

+ 180,8+ 181,8

Sektion i nordsydlig riktning som visar förslag på ny byggnaden i gult i förhållande till befintliga byggnader i vitt. 

Tranan 2
Femte 

Villagatan

Tjädern 9 Tranan 1

+ 185,7

+ 181,2
+ 182,9

Sektion i öst-västlig riktning som visar förslag på ny byggnad i gult i förhållande till befintliga byggnader i vitt

Bilden visar hur Villastaden har förändrats genom årtiondena. Aktuellt planområde är markerat med röd markering.
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skedet kan också få påverkan på hur skuggorna faller. 
Byggnadens utformning blir därför särskilt viktig att studera 
i den fortsatta planprocessen och vidare i bygglovsskedet.  

För en mer utförlig redovisning se separat skuggstudie 
daterad 2020-11-25.

3. Gator och trafik
Gatunät
Villastaden planlades 1906 med gatorna i ett rutnät som 
anslöt till Borås stadskärnas gatustruktur. De huvudsakliga 
rörelserna sker längs Fjärde Villagatan i nordsydlig riktning 
samt i östvästlig riktning längs med Åsbogatan/Brämhults-
vägen. 

Gång- och cykeltrafik
I närområdet rör du dig som gående på trottoarer på 
respektive sida vägen. Cykelväg finns på Fjärde Villagatan 
samt Åsbogatan/Brämmhultsvägen, för övrigt cyklar du i 
blandtrafik. 

Vid ny bostadsbebyggelse så ställs krav på att cykelparke-
ringsplatser ska redovisas. Förslaget innehåller cykelparkering 
i källaren på ny byggnad. Bedömningen är att tillräcklig yta 
finns för att uppfylla Borås parkeringsregler. Detta följs upp i 
bygglovsskedet.

Kollektivtrafik
Aktuell del av Villastaden ligger drygt 700 meters prome-
nadväg från Södra Torget och cirka 1,4 kilometer från 
tågstationen. Närmaste busshållplats är Bäckängsskolan, 350 
meter sydväst om planområdet, där stadsbussarna 1, 3, 5 och 
8 stannar. Kollektivtrafiken har en hög turtäthet. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger i en befintlig gatustruktur i korsningen 
mellan Femte Villagatan och Norra Tjädergatan. Inga 
förändringar vad gäller gatornas utformning föreslås. Infart 
föreslås ske från Nedre Tjädergatan. Ny bebyggelse bedöms 
alstra cirka 30-40 fordonsrörelser per dygn utifrån ett anta-
gande om 4-6 bilförflyttningar per bilplats och vardagsdygn. 
Områdets centrala läge med närhet till stadens service gör att 
det finns mycket goda förutsättningar för framtida boende 
att välja andra färdmedel än bil, såväl lokala som regionala 
resor. Borås stads bedömning är att statligt vägnät därför inte 
påverkas negativt av planens genomförande. 

Bilparkering föreslås anordnas inom fastigheten med infart 
från Nedre Tjädergatan. Kravet på parkeringsplatser utgår 
generellt från byggnadens bruttoarea (BTA), men kravet 
är lägre då byggnaden innehåller smålägenheter (under 35 

kvadratmeter). Förslaget innehåller 7 parkeringsplatser på 
gården. Därutöver föreslås parkeringsköp av 3 parkerings-
platser. Detta innebär att det finns en lösning för parkering 
för föreslagen byggrätt på Tranan 2 som följer Borås stads 
parkeringsregler vad gäller antal platser. Behovet av parke-
ringsplatser följs upp vid bygglovgivning då lägenheternas 
storlek och byggnadens bruttoarea (BTA) är känd. 

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

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

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Riksintressen
Borås Stad bedömer att inga riksintressen beröras av planens 
genomförande. 

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

Dagvatten
Planområdet utgörs av en ca 600 kvadratmeter stor bostads-
fastighet där dagvattnet idag tas om hand dels inom gräsytor 
på fastigheten, dels inom det kommunala ledningsnätet. 
Planförslaget innebär att mer av ytan kommer att hårdgöras. 
Skillnaden i flöde ska så långt som möjligt utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning. 

Värme
Nya byggnader kan anslutas till fjärrvärmenätet som går i 
Femte Villagatan. 
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El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga ledningar för 
el, tele och fiber. Gatubelysningen är väggfäst i byggnaden. 
Denna kommer att flyttas vid rivning av befintlig byggnad.

Avfall
Placering av avfallsutrymmen styrs inte i detaljplanen. Det 
är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att tillräckliga ytor 
planeras för sina boende. Anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
ska följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Fastigheten utgörs idag av ett bostadshus med tillhörande 
trädgård som är vildvuxen. Utmed Nedre Tjädergatan 
finns en trädrad med fem vuxna hamlade almar. Alm är en 
rödlistad art och allén omfattas eventuellt av biotopskydd (se 
Lagenligt skyddad natur nedan). Träden har även ett lokalt 
värde som en del av grönstrukturen i staden och trädgården 
som helhet är en del av kulturmiljövärdet i Villastaden. 

Då fastigheten föreslås hårdgöras till högre grad än den 
är idag kommer genomsläppligheten att minska och 
ekosystemtjänsterna på platsen att påverkas. För att minska 
den negativa påverkan på ekosystemtjänsterna föreslås 
komplementbyggnadernas tak bli gräsbevuxna samt parke-
ringsytorna till viss del genomsläppliga. Detta regleras med 
planbestämmelser i plankartan.

Närrekreation & Lek
Närmaste rekreationsområde är Annelundsparken, strax 
söder om planområdet. I närområdet finns även två lekplat-
ser, en lekplats vid Fjärde Villagatan, cirka 70 meter nordväst 
från planområdet och en vid Skogstomtsparken, cirka 150 
meter söder om planområdet. 

I området finns inga kända kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
Allén längs med Nedre Tjädergatan omfattas eventuellt av 
7 kapitlet Miljöbalken (MB). Om allén med almar påverkas 
av genomförandet av planen måste dispens sökas hos 
Länsstyrelsen för att avgöra om de omfattas av det gene-
rella biotopskyddet. Länsstyrelsen kan också ställa krav på 
kompensationsåtgärder. Dispensen söks av fastighetsägaren. 

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder för påverkan på allén utreds i samråd 
med Länsstyrelsen och regleras i avtal med exploatören. 
Kompensationsåtgärder kan exempelvis innebära återplante-
ring av nya träd, bekostnad av vaccinationsprogram för almar 
i Borås, men även andra åtgärder kan bli aktuella. 

Geoteknik och Radon
Ingen geoteknisk utredning har bedömts behövas i detta 
skede. Planområdet ligger i ett bostadskvarter och fastigheten 
är idag bebyggd med ett bostadshus samt ett garage.  

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark
Det finns ingen känd förekomst av förorenad mark inom, 
eller i anslutning till planområdet.

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

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av gräsytor och 
takytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda 
ytor att öka.

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. Då Nedre Tjädergatan sluttar åt väst behöver 
hänsyn tas till grannfastigheterna Tranan 1 och 4, så att dessa 
inte påverkas negativt vid plötsliga skyfall. För att tillse att 
utgående dagvattenflöde från området, som föreslås anslutas 
till kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört 
med befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med 
hjälp av fördröjningsmagasin.

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

7. Sociala perspektiv
Villastaden med anor från början på 1900-talet ligger i 
ett centralt läge i Borås och innehåller såväl bostäder som 
service och handel. Detta innebär att många människor 
historiskt har och har haft en relation till stadsdelen. Platsen 
har en stark identitet och igenkänning är en viktig aspekt, där 
många små förändringar i slutändan kan ge en stor konse-
kvens. Byggnadens förfall inom Tranan 2 har dessvärre gått 
så långt att det inte finns möjlighet till ett bevarande. 

Nya byggnader i kulturmiljöhistoriska kvarter behöver 
visa respekt för den befintliga miljön. Samtidigt kan en ny 
byggnad ge tillskott av liv, rörelse och människor, vilket i 
sig ger en ökad trygghet i området. Detaljplanen styr inte 
bostadsform men ambitionen är att skapa hyreslägenheter, 
däribland små lägenheter för exempelvis studenter. Flera 
planbestämmelser kring utformning föreslås. Dessa har 
koppling till planens syfte om att byggnaden ska ges en god 
gestaltning då fastigheten ligger i Villastaden som har höga 
kulturhistoriska värden. 

8. Störningar på platsen
Ökningen av trafik lokalt i området bedöms vara acceptabel 
och ger inte upphov till några skyddsbestämmelser på 
plankartan.  

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

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller. Den verksamhet som tillåts (bostäder) ger 
inte heller upphov till något buller som kan störa omkringlig-
gande fastigheter.

Luftkvalitet
Luftföroreningshalten i planområdet bedöms inte vara hög, 
varpå inga åtgärder föreslås.  

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Planområdet omfattar endast kvartersmark för bostäder, 
vilket styrs med bokstaven B.  

Den nya byggnaden styrs till att ligga utmed fastighetsgrän-
sen mot Femte Villagatan med bestämmelsen p1, vilket följer 
hur övriga byggnader på södra sidan om gatan är placerade. 
Maximal byggnadsarea är 320 kvadratmeter (e1) och omfattar 
såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad/-er. Detaljpla-
nen anger en byggnadshöjd om 9,6 meter samt en takvinkel 
på mellan 30 och 45 grader. Därutöver får takkupor 
förekomma.  För att inte takkuporna ska bli för dominanta 
får de tillsammans uppta som högst 1/3 av takfotens längd. 
För att minska insyn i lägenheterna på bottenvåningen styr 
detaljplanen så att lägsta nivå på färdigt golv hamnar på 1,2 
meter över gatans höjd (b1). Dessa bestämmelser möjliggör 
tillsammans en byggnad med en sockel samt 3 våningar och 
1 vindsvåning. Se sektion nedan. 

Utformningsbestämmelserna i detaljplanen (f1-f4) styr så 
att byggnaden anpassas till sitt sammanhang i Villastaden 
och har kopplingar till planens syfte. Byggnaden ska ges 
en låg sockel i mörkare kulör, fasader ska utformas i puts i 
ljusare kulör och tak ska vara av tegel. Bestämmelsen gäller 
för huvudbyggnaden men inte för eventuella komplement-
byggnader. Bestämmelserna styr även så att det blir en 
bostadsentré från Femte Villagatan, vilket är en viktig del för 
att berika stadsgatan. Balkonger får kraga ut som mest 1,5 
meter från fasad över Nedre Tjädergatan och ska ha en fri 
höjd om minst 5 meter över allmän plats. Balkonger är inte 
tillåtet över allmän plats Femte Villagatan. 

Komplementbyggnaderna takytor ska bli vegetationsklädda 
(b2) och parkeringarnas markmaterial föreslås vara genom-
släppligt (n1) för att minska konsekvensen av att dagens 
gräsytor blir hårdgjorda.  

Typsektion som visar den byggrätt som medges i detaljplanen, med en upphöjd sockel 

samt 3 fulla våningar och 1 vindsvåning med takkupor.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen bidrar till att uppnå delar av Borås Stads vision om 
att tredubbla antalet boende i stadskärnan samt verka för mer 
hållbara transporter. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och mer hållbar 
kommun. Planförslaget bedöms överensstämma med över-
siktsplanen. 

Miljömål
Planförslaget bedöms i liten grad bidra till uppfyllandet av 
miljömålet God bebyggd miljö.

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

Behovsbedömning
En undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan  
har gjorts, daterad 9:e oktober 2020. Slutsatsen är att miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 
behövs. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har dock 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen:

 » Stadsbildsfrågan - ny byggrätt och dess utformning i 
förhållandet till kulturmiljön i Villastaden.

 » Solljus och skuggpåverkan - för såväl nya bostäder inom 
planförslaget som eventuell påverkan på kringliggande 
bebyggelse.

 » De geotekniska förhållandena – utifall att stora under-
jordiska åtgärder krävs i och med planförslaget. 

 » Skydd och eventuella kompensationsåtgärder för 
nedtagning av en eller flera almar inom fastigheten. 
Ansökan om biotopskyddsdispens måste sökas hos 
Länsstyrelsen för att utreda om allén längs Nedre 
Tjädergatan omfattas av det generella biotopskyddet. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
För samtliga åtgärder inom kvartersmark ansvarar exploatö-
ren. 

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner och 
ansvarar därmed för projektering och genomförande av de 
åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark till 
följd av genomförandet av planen. Om det krävs anslutnings- 
eller återställningsarbeten inom allmän plats till följd av 
exploateringen ansvarar och bekostar exploatören för dessa i 
samråd med kommunen. 

Det planlagda området omfattas av stadsplan 1583K-P63 
från 1919, som nu gäller som detaljplan och vars genomför-
andetid har gått ut. De delar av stadsplanen som omfattas av 
detaljplaneområdet upphävs i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Detaljplaneområdet omfattas även av en 
tomtindelning, 1583K-BN782/1935 från 1935, som nu gäller 
som fastighetsplan, vilken upphävs i den del som omfattas av 
det nya detaljplaneområdet till följd av att detaljplanen vinner 
laga kraft.

Avtal
Längs Nedre Tjädergatan finns en allé med almar som 
beskrivs i kapitel 5 Mark ovan. Om Länsstyrelsen i samband 
med detta ställer krav på kompensationsåtgärder måste detta 
regleras och någon form av avtal skrivas, exempelvis ett 
exploateringsavtal.  

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsregler. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten, eller på annan fastighet genom 
en gemensam parkeringsanläggning som regleras genom 
officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt 
ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses genom att 
exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. 
Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas 
bedöms vid bygglovsprövningen. Just nu håller kommunen 
på med en översyn av styrdokument för parkering. Detta kan 
leda till förändringar av såväl parkeringstal samt kostnaden 
för och även möjligheten att friköpa parkeringsplatser.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i juni 2020. Följande ledningsägare har 
ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Borås Elnät



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 13

» Tekniska Förvaltningen, Borås Stad

» Skanova

 » SplitVision

Det åligger exploatör att i god tid kontakta berörda lednings-
ägare om det finns risk att dessa påverkas eller kommer att 
skadas. Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som 
berörs av detaljplanen kan finnas. Det åligger exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Tranan 2 som ägs av 
Bostäder i Villastaden AB.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsbildning

Det föreliggande förslaget redovisar några utstickande 
balkonger från byggnaden över mark som i gällande plan är 
utlagd som allmän platsmark gata och ägs av kommunen. 
Om balkonger över allmän plats ska bli aktuellt måste de 
vara minst fem meter över mark och säkerställas genom 
bildande av ett tredimensionellt servitut på kommunens 
fastighet Villastaden 1:1.

Gemensamhetsanläggning

Eventuellt behöver en gemensam infart skapas mellan 
Tranan 1 och Tranan 2, detta löses genom att en gemensam-
hetsanläggning bildas.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för fastigheten inom planområdet, Tranan 2:

 » Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas. 

 » Eventuellt kan det bli aktuellt att inrätta en gemensam-
hetsanläggning för infart tillsammans med Tranan 1.

Genomförandet av detaljplanen kan även medföra konse-
kvenser för två fastigheter utanför planområdet.

Villastaden 1:1: Utstickande balkonger får finnas på områden 
över en fri höjd av 5 meter ovan allmän platsmark. 

Tranan 1: En gemensamhetsanläggning kan bli aktuellt att 
inrättas för infart tillsammans med Tranan 2.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgär-
der som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
Kommunen.

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig 
den värdestegring av dess fastighet som detaljplanen medför.  

Kostnader som kommer belasta exploatören för Tranan 2: 
 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm).

 » Eventuella fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis för 
bildande av gemensamhetsanläggning och bildande av 
tredimensionellt servitut för att säkra över allmän plats 
utstickande balkonger

 » Eventuellt parkeringsköp

 » Kostnader för att flytta stolpe för gatubelysning samt 
för att ta ner och sätta upp ny väggfast gatubelysning

 » Eventuellt kostnader för kompensationsåtgärder

 » Kostnader för iordningsställande av allmän platsmark 
(trottoar samt vägbana) om sådan skadats i samband 
med byggnation

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

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN782/1935 upphävs för fastigheten 
Tranan 2 genom en administrativ bestämmelse på plankar-
tan. 

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Skuggstudie (2020-11-25)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Radar arkitektur och planering AB genom Maria 
Jellbin Mansfield. Handläggare från Borås Stad har varit 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef  

Maria Jellbin Mansfield 
Planarkitekt (konsult)  

    

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anders Graad & Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
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 
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Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

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

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

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

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, 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. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-11-25

Upprättad 2020-11-25

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Villastaden 

Tranan 2

Upprättad 2020-12-01

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Maria Jellbin Mansfield

Planarkitekt, Radar

Samråd

2020-12-04

DEL

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 320 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

9.6

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

30-45

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot Femte Villagatan,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Bostadsentré ska finnas mot Femte Villagatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Byggnad ska ges en sockel i mörkare kulör. Fasader ska utformas i

puts i ljusare kulör. Tak ska vara i tegel. Bestämmelsen gäller inte

för komplementbyggnader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Utöver angiven byggnadshöjd och takvinkel får takkupor uppföras.

Takkuporna får uppta max 1/3 av takfotslängden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Balkong över Nedre Tjädergatan får kraga ut som mest 1,5

meter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 5 meter över allmän

plats och får inte glasas in,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Nivå på färdigt golv ska vara minst 1,2 meter över Femte

Villagatans marknivå.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Minst 75 % av takytan på komplementbyggnaderna ska vara

vegetationsklädd.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Parkeringsytorna ska utformas med genomsläppliga material,  4 kap.

13 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Övrigt

Fastighetsplan 1583K-BN782/1935 som omfattas av denna detaljplan upphävs när

detaljplanen får laga kraft.,  4 kap.  §

10 m98764 53210

Sektion som redovisar den volym som detaljplanen möjliggör.
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Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-27 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00006 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärende januari 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna.      

Anmälningsärenden  

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25  § 163 Delårsrapport januari - 

augusti 2020 för nämnderna.  

Dnr TEN 2020-00792 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170 Stöd till Borås näringsliv 

Dnr TEN 2020-00817  

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 171 Riktlinjer för 

beredningsprocess - Borås Stads nämnder Dnr TEN 2020-00818 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 188 Miljörapport 2020  

Dnr TEN 2020-00820 

5. Information om arvodesnivåer för politiker i Borås Stad år 2021  

Dnr TEN 2021-00019 

6. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-12-08 

7. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-12-16 

8. Vikariatsförordnande- avdelningschef Park- och skogsavdelningen  

2020-12-18 

9. Nyttjanderättsavtal- Ryssbäckens fiskevårdsområde 2020-11-30 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357385 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-27 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00006 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Upphandlingar  

Anbudsupphandlat: 

Objekt Entreprenör Summa Delegation 

Entreprenör och 

avdelande av medel för 

GC-bana 

Uppegårdsgatan, 

nybyggnad av GC-bana. 

Servicekontoret 1 716 335 kronor  

(exkl. moms)  

12/2020 

Entreprenör och 

avdelande av medel för 

GC-bana 

Dalåkersgatan, 

nybyggnad av GC-bana. 

Servicekontoret 2 506 000 (exkl. 

moms) 

13/2020 

 

Färdtjänst december, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 49 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 2 st enstaka resor och generella beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

51 st 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 247-266/2020 

Delegation nr 1-12/2021 

 

Trafikärenden 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Lokala trafikföreskrifter Nr 1-5/2021 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr --/2020 

Handikapptillstånd Nr 149-151/2020 1-5/2021 

(varav 2 st avslag, 6 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 40-41/2020, 1/2021 

Dispenser Nr 24-26/2020 1/2021 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 12/2020 (10st) 

Fordonsflyttning Nr 12/2020 (22 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 11/2020 (28 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 11/2020 (17 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 11/2020 (7 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 11/2020 (3 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr --/2020 

  

SUMMA: 28 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 26/2020 

Delegation nr 27/2020 

Delegation nr 28/2020 

Delegation nr 29/2020 

Delegation nr 1/2021 

 

Enskilda vägar 

Delegation nr ----/2020 

 

Skadeärende 

- 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 


