
- Att Borås Stad ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa
frågor om våld i nära relation till anställda.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 177 Initiativärende; Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!

Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26 

Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta! 

På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. Under förra året polisanmälde nästan 
9000 kvinnor i landet våld i nära relation, men mörkertalet tros vara stort då mäns våld mot 
kvinnor fortfarande för många är ett tabubelagt ämne. För att förebygga att män 
överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs 
också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler 
kvinnor ska behöva dö innan samhället agerar. 

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, har var fjärde kvinna någon gång utsatts för 
våld av nuvarande eller tidigare partner, också män och personer i samkönade relationer kan 
drabbas. Den som lever med våld har ofta svårt att själv ändra sin situation eller be om hjälp. 
SKR lyfter därför att chefer kan vara ett viktigt stöd för våldsutsatta genom att rutinmässigt 
ställa frågan om våld i nära relation till sina medarbetare, exempelvis i samband med 
medarbetarsamtal.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2021-04-26 

PROTOKOLLSANTECKNING 

KU2 - Ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  

Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  

Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 178 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2021-04-26 

PROTOKOLLSANTECKNING 

M1 Försäljning av Knapen 1, utmed Ynglingagatan på Norrmalm 

Under framtagandet av detaljplanen för Norrmalm 1:1 Ynglingagatan har Kristdemokraterna 
ifrågasatt den höga grad av förtätning som detaljplanen medger. När detaljplanen skulle antas av 
Samhällsbyggnadsnämnden valde vi att yrka på avslag. 

Nu har detaljplanen blivit antagen och vunnit laga kraft. Vi kommer därför att rösta för liggande 
förslag om försäljning av fastigheten Knapen 1. Vi väljer att befästa de invändningar som vi har 
framfört mot detaljplanen genom den här protokollsanteckningen. 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 180 Försäljning av Knapen 1, utmed Ynglingagatan på Norrmalm



Kommunstyrelsen 
2021-04-26 

M1 Försäljning av Knapen 1, 
utmed Yngligagatan på Norrmalm 

Bilaga till § 180 Försäljning av Knapen 1, utmed Ynglingagatan på Normalm



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00213 3.5.6.0 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från 
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av befintlig fristående  gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från Thorensgruppen AB 
som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Borås i Borås Stad från och med läsåret 2022/2023.       

Ärendet i sin helhet 
Ansökan avser en utökning vid Yrkesgymnasiet Borås från och med läsåret 
2022/2023. 

Utökningen omfattar tre nya program: bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktning måleri, försäljning- och serviceprogrammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet. Varje program planeras för 6 elever per årskurs. 
Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18. Planerad start för utbildningarna är 
läsåret 2022/2023. Totalt utbyggt år 2024 är antalet platser 54. 

De sökta nationella programmen bedrivs i kommunal regi med följande 
fördelning: 

- Bygg- och anläggningsprogrammet, 70 platser.

- Handels- och administrationsprogrammet, 46 platser.
(namnbyte under 2021 till försäljning- och serviceprogrammet).

- Vård- och omsorgsprogrammet, 40 platser

Söktrycket till bygg- och anläggningsprogrammet är för närvarande i bra 
relation till erbjudna platser. Detsamma gäller försäljning- och 
serviceprogrammet men med en fallande trend i söktryck. På vård- och 
omsorgsprogrammet erbjuds platser som överstiger antalet sökande och 
utbildningen visar en fallande trend i söktryck. 

Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuds i dagsläget även på den fristående 

Bilaga till § 186 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun
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gymnasieskolan Praktiska Gymnasiet och Vård- och omsorgsprogrammet 
erbjuds på den fristående gymnasieskolan Drottning Blanka. 
Ingen fristående skola i kommunen erbjuder för närvarande försäljning- och 
serviceprogrammet. 
 
Enligt befolkningsprognosen finns det 1 300 sextonåringar år 
2020. Därefter beräknas elevantalet att öka årligen fram till 2026. 
Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 
samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor. Samverkanskommunerna är Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat elevantal 
och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större 
och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor. Det sker genom 
att planera för lokalmässig utbyggnad och en flexiblare antagningsorganisation.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att det inte finns 
elevunderlag i Borås för den utökning, som de av Thorengruppen sökta 
utbildningarna innebär, och menar att en ny fristående aktör inom de 
ovannämnda programmen skulle göra det 
svårare att planera och dimensionera kommunens utbildningar. Vidare menar 
nämnden att en eventuell etablering skulle kunna leda till ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser. 
 

Kommunstyrelsen ser positivt på den inkomna förfrågan från Thoréngruppen. 
Fler aktörer som bedriver gymnasieverksamhet i Borås är positivt. Det skulle 
kunna medföra att det snarare blir enklare för den kommunala organisationen 
att omhänderta den prognostiserade ökningen av antalet 16-åringar på ett 
effektivt sätt, genom att till exempel behovet av ny- eller ombyggnationer skulle 
kunna minska. Dessutom ser Kommunstyrelsen positivt på den ökade 
pedagogisk mångfald, som skulle följa med en etablering av fler aktörer inom 
Borås gymnasieverksamhet.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1, Antal utbildningsplatser i kommunal gymnasieskola 
2. Bilaga 2, Planerat programutbud läsåret 2021/2022 
3. Bilaga 3, Befolkningsprognos antal 16-åringar 
4. Yttrande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
5. Remissyttrande till Skolinspektionen 
6. Gymnasienämndens beslut 
7. Bilaga till GVUNs beslut Alternativt förslag SD 
 

Beslutet expedieras till 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Allianspartierna  
 
Moderaterna     Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson     Niklas Arvidsson 
 
 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00213 3.5.6.0 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från 

Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 

för en utökning av befintlig fristående  gymnasieskola 

vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från Thorensgruppen AB 

som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet Borås i Borås Stad från och med läsåret 2022/2023.      

Ärendet i sin helhet 

Ansökan avser en utökning vid Yrkesgymnasiet Borås från och med läsåret 
2022/2023. 

Utökningen omfattar tre nya program: bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktning måleri, försäljning- och serviceprogrammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet. Varje program planeras för 6 elever per årskurs. 
Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18. Planerad start för utbildningarna är 
läsåret 2022/2023. Totalt utbyggt år 2024 är antalet platser 54. 

De sökta nationella programmen bedrivs i kommunal regi med följande 
fördelning: 

- Bygg- och anläggningsprogrammet, 70 platser.

- Handels- och administrationsprogrammet, 46 platser.
(namnbyte under 2021 till försäljning- och serviceprogrammet).

- Vård- och omsorgsprogrammet, 40 platser

Söktrycket till bygg- och anläggningsprogrammet är för närvarande i bra 
relation till erbjudna platser. Detsamma gäller försäljning- och 
serviceprogrammet men med en fallande trend i söktryck. På vård- och 
omsorgsprogrammet erbjuds platser som överstiger antalet sökande och 
utbildningen visar en fallande trend i söktryck. 

Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuds i dagsläget även på den fristående 
gymnasieskolan Praktiska Gymnasiet och Vård- och omsorgsprogrammet 
erbjuds på den fristående gymnasieskolan Drottning Blanka. 
Ingen fristående skola i kommunen erbjuder för närvarande försäljning- och 
serviceprogrammet. 

Bilaga till § 186 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun
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Enligt befolkningsprognosen finns det 1 300 sextonåringar år 
2020. Därefter beräknas elevantalet att öka årligen fram till 2026. 
Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 
samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor. Samverkanskommunerna är Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat elevantal 
och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större 
och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor. Det sker genom 
att planera för lokalmässig utbyggnad och en flexiblare antagningsorganisation. 
Nämndens bedömning är att det inte finns elevunderlag i Borås för den 
utökning som de av Thorengruppen sökta utbildningarna innebär. En ny 
fristående aktör inom de ovannämnda programmen skulle göra det 
svårare att planera och dimensionera kommunens utbildningar. En eventuell 
etablering skulle kunna leda till ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, 

men med en mer flexibel organisation och god samverkan med privata aktörer 

kan denna risk minimeras. 

Kommunstyrelsens grundläggande uppfattning är att privata aktörer skapar en 

större pedagogisk mångfald samt kan stimulerar ett ökat intresse för 

utbildningsprogram med sviktande söktryck. 

Borås Stad anser slutligen att ett brett utbud av pedagogiska inriktningar totalt 

sett främjar elevers lärande. Om  Thorensgruppen AB kan bidra till denna 

diversifiering, är det positivt. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, Antal utbildningsplatser i kommunal gymnasieskola 

2. Bilaga 2, Planerat programutbud läsåret 2021/2022 

3. Bilaga 3, Befolkningsprognos antal 16-åringar 

4. Yttrande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Remissyttrande till Skolinspektionen 

6. Gymnasienämndens beslut 

7. Bilaga till GVUNs beslut Alternativt förslag SD 

 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 



E3 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26 
Borås Stads remissyttrande över ansökan från 
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun 

Vänsterpartiet är i stora delar överens med det upprättande förslaget, men anser att staden 
borde gå längre och också dra den naturliga slutsatsen av den argumentation som 
framkommer från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Med bakgrund i 
argumentationen i skrivelsen anser vi att denna är att staden ska avstyrka ansökan om 
utökning. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi 

Att följande läggs till sist i det avslutande stycket ”Med anledning av detta avstyrker Borås 
Stad ansökan om utökning av befintlig fristående skola.” 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 186 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun



Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26 

Ta initiativ till en tilläggsbudget för Borås Stad 

I februari 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för att ge bättre 
förutsättningar till skola och socialtjänst. Redan då aviserade Vänsterpartiet att vi vid behov 
var redo att diskutera ytterligare tilläggsbudgetar. Då skatteprognoserna ger utrymme för 
ytterligare förstärkningar av verksamheter med stora behov, anser vi nu att det behöver kallas 
till partiövergripande samtal om ytterligare en tilläggsbudget. 

Pandemin har inneburit en enorm påfrestning på många av Borås Stads verksamheter och 
inom såväl grund- och gymnasieskola befaras den omfattande distansundervisningen ha 
inneburit en utbildningsskuld gentemot eleverna. Att i detta läge behöva göra nedskärningar i 
skolan rimmar illa med ambitionerna för ett socialt hållbart Borås. En tilläggsbudget skulle 
kunna ge exempelvis skolan bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag efter pandemin, men 
även andra verksamheter skulle kunna beröras av en sådan tilläggsbudget. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

- Att det omgående kallas till partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Borås
Stad.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 187 Initiativärende: Ta initiativ till en tilläggsbudget för Borås Stad
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Datum 
2021-04-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00564 1.1.2.1 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Borås Stads remissyttrande över Vattenmyndighetens 
samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad översänder remissyttrandet till Vattenmyndigheten.     

Ärendet i sin helhet 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt genomför ett samråd om 
hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de 
kommande åren (2021-2027). Borås Stad svarar på de delar som inverkar på 
Borås Stads verksamhet.  

Materialet har skickats på en internremiss som nämnderna 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och miljö samt 
Miljö- och konsumentnämnden har svarat på.  

Alla Borås Stads svar finns sammanställda i den mall Vattenmyndigheterna 
skickat ut. Svaren kommer att skickas in digitalt i den enkät 
Vattenmyndigheterna önskat få alla svar i. Nedan lyfts några av Borås Stads 
synpunkter.  

Borås Stad ser i stort positivt på förslaget. Det är ett gediget och genomarbetat 
material med tydliga sammanhang där kommunernas åtgärder hänger ihop med 
stödåtgärder från myndigheter och Länsstyrelser. Alla åtgärder har kopplats till 
vilka nationella miljömål och globala hållbarhetsmål de bidrar till.  

Borås Stad ser en risk att programmet blir ytterligare 6 år av planeringsarbete 
och önskar att åtgärdsprogrammet skulle lägga ännu mer vikt på genomförande. 
Åtgärdsprogrammet består av en lång rad av planer och strategier som ska tas 
fram. I de fall strategier och planer redan finns är åtgärderna att utreda varför 
inte dessa strategier och planer har lett till fler åtgärder och bättre miljö. Det 
finns en stor kunskap av vad som behöver göras och Borås Stad anser att det 
behövs mer verkstad i det här arbetet, mer resurser så att rätt saker genomförs 
och att fysiska åtgärder blir genomförda.  

Den nya åtgärden ”Kommunerna, åtgärd 1: Vattenplanering” kommer att 
innebära mycket arbete med samordning, planering och prioritering och det är 
svårt att bedöma kostnader för åtgärder innan det arbetet är på plats. Borås Stad 

Bilaga till § 188 Borås Stads remissyttrande över Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027
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önskar mer stödåtgärder och även möjlighet till finansiering för 
genomförandearbetet. 
 
Borås Stad menar att åtgärdsplanen avviker från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen genom att analyser av de ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenserna inte utförts. Vi önskar att det tydliggörs hur 
nödvändiga åtgärder ska finansieras och hur åtgärderna är ekonomiskt och 
socialt hållbara på lång sikt, exempelvis genom att ange vilka åtgärder som ska 
vara nationellt ansvar och vad kommuner ska ansvara för.  
 
Det är positivt att åtgärdsprogrammet vill att vattenplanering utgår från 
avrinningsområde och mellankommunala samarbeten inom avrinningsområdet. 
Dock anser vi att det inte är att kommuner var för sig som ska ta fram en plan 
för mellankommunala samarbeten. Åtgärden borde ligga på Länsstyrelsen som 
redan verkar mellankommunalt eller vattenråden som redan arbetar utifrån 
avrinningsområden.  
 

 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställda svar Borås Stad vattenmyndighetens samråd 2020 
2. Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Västerhavet 
3. Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Västerhavet 
4. Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Västerhavet  
5. Förslag till delförvaltningsplan Västerhavet 
6. Föreskrift miljökvalitetsnormer Västerhavet 
   

Beslutet expedieras till 
1. Vattenmyndigheten 
2. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se  
3. Miljö och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 
4. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

mailto:TEK.diarium@boras.se
mailto:mknamnd@boras.se
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Datum 

2021-04-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00502 214 

Samrådsyttrande för detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., 

Östermalm  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget, med vissa förändringar.

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i Östermalm i anslutning till 
Ekenäsgatan och Syster Toras väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. 
Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder. Planförslaget omfattar ett 
nytt flerbostadshus i fyra våningar, respektive cirka 10 radhus i planområdets 
samt tre punkthus i 6 till 9 våningar. Kommunstyrelsen bedömer att de tre 
tilltänkta punkthusen i 6 till 9 våningar inte harmoniserar med områdets 
befintliga byggnadskaraktär, och att volymen om dessa punkthus måste 
revideras. 

Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och 
skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 

Det är till stor del redan hårdgjorda ytor som bebyggs. Parkering kommer 

framförallt placeras under byggnader i souterräng med gårdsytor med växtlighet 

ovanpå garaget. Bebyggelse föreslås även placeras i kanten av blandskogen på 

norra sidan om Syster Toras väg, där värdefull natur finns och anpassningen till 

naturen blir särskilt viktig. Parkeringslösningarna möter främst behovet av 

parkeringsmöjligheter för de tilltänkta bostäderna, men tillgodoser inte att 

utbudet av allmänna parkeringar, i bästa fall, förblir oförändrat. För området i 

helhet innebär förslaget att tillgången till allmänna parkeringar minskar i ett 

område med stor efterfrågan. 

Vidare innebär förslaget att området fråntas delar av sitt befintliga naturstråk 
och grönområdesinslag. Beaktat den vårdverksamhet som ligger i anslutning till 
området är det av särskild vikt att tillgången till rekreationsområden och 
grönområde i området inte minskar. Detaljplanen föreslår vissa 
kompensationsåtgärder för att säkerställa tillgången till grönområde i området, 
men är inte av tillräcklig omfattning. Kommunstyrelsen bedömer att befintliga 
naturinslag har ett starkt bevarandevärde, vilket detaljplanen måste ta hänsyn till 
i större omfattning. 

Detaljplanen innebär ingen förändring av gatustrukturen. Trafikutredningen 
visar att trafiksituationen har kapacitet för fler bostäder i området än vad denna 
detaljplan tillför. Det är nära till kollektivtrafik med väl trafikerade linjer och 

Bilaga till § 189 Samrådsyttrande för detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., Östermalm
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cyklar kan framföras på gatornas småskaliga karaktär, en gångbana kommer att 
byggas utmed Syster Toras väg.           
 
Trafikutredningen visar däremot på att under högtrafiktid är trafiken på 
Brämhultsvägen stundtals intensiv. För bilförare som ska svänga ut från 
Östermalmsgatan innebär det att det kan bli längre fördröjningar vid 
korsningen innan en tillräckligt stor lucka uppstår i trafiken så att det går att 
svänga ut. Kommunstyrelsen bedömer att det är av särskild vikt att området 
som helhet studeras, lämpligtvis i ett planprogram, innan förändringar som 
medför negativa trafikåtgärder genomförs. 
 
Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 150 bostäder i ett centrumnära läge. 

Kommunstyrelsen ställer sig därför positiv till detaljplanen, förutsatt att 

nämnda förändringar genomförs. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, 2021-03-09 

2. Planbeskrivning, 2021-03-09 

3. Plankarta, 2021-03-09   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

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