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Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
anta riktlinjer för exploateringsavtal.     

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 39 § Plan- och bygglagen ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal, anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna syftar till att 
tydliggöra vad ett exploateringsavtal kan innehålla, exempelvis reglering av 
kostnader, ansvar, etappindelning. Exploateringsavtal tecknas med exploatörer 
för säkerställa genomförandet av en detaljplan i fall där exploateringen sker på 
mark som kommunen inte äger. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt 6 kap 39 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska en kommun som avser att 
ingå exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 
sådana avtal. Exploateringsavtalens innehåll regleras i 6 kap. 39–42 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram riktlinjer för 
exploateringsavtal (KS 2018–00706). 

De nu framtagna riktlinjerna beskriver hur handläggning av 
planbeskedsansökan går till, samt grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner inom Borås Stad. 

Syftet med riktlinjerna är att öka förutsägbarheten om vad exploateringsavtal 
kan innehålla, genom att beskriva Borås Stads utgångspunkter och mål för 
dessa avtal. På så sätt får exploatören kännedom om vilka krav och 
förväntningar som ställs i samband med detaljplaneprocessen och 
genomförandet av en detaljplan. 

Borås Stad avser att ingå exploateringsavtal där det krävs för att säkerställa 
genomförandet av en detaljplan avseende mark som Borås Stad inte äger. 
Samtliga kostnader för planläggning och tillhörande utredningar ska finansieras 
av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. I fall där 
kommunen äger marken som ska exploateras skrivs markanvisningsavtal och 
vid behov efterföljande genomförandeavtal. 
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Följande punkter ingår: 

Handläggning 
Avtalsområdets avgränsning 
Etappindelning 
Utbyggnad av gator och allmänna platser, med kommunalt och enskilt 
huvudmannaskap 
Medfinansiering i statlig infrastruktur och värdeåterföring 
Utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Övriga åtaganden 
Fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande
Exploateringstakt och tidpunkt för färdigställande 
Marköverlåtelse, fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder 
Säkerhet och bankgaranti 
Övriga administrativa frågeställningar 

Riktlinjerna har varit på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska 
nämnden. Båda nämnderna hat tillstyrkt remissen. 

Samhällsbyggnadsnämnden önskade ett tillägg om information om när enskilt 
huvudmannaskap är aktuellt och föreslog skrivelsen: ”Huvudregeln är att 
kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha 
enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen.” 

Tekniska nämnden önskade förtydligande om att kommunen tar över allmänna 
anläggningar när området är utbyggt till sin helhet och ett förtydligande att 
deletapper efter särskild överenskommelse kan slutbesiktigas och tas över av 
kommunen innan området är fullt utbyggt. De önskade även ett förtydligande 
kring att anläggningar som byggs ut av exploatören och som tas över av 
Tekniska nämnden ska vara fackmannamässigt utförda. 

Deras synpunkter har tagits tillvara i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för exploateringsavtal
2. Yttrande över remiss, Samhällsbyggnadsnämnden
3. Yttrande över remiss, Tekniska nämnden

Beslutet expedieras till 
1. Mark- och exploateringsavdelningen

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 
Mark- och exploateringschef 
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Riktlinjer för exploateringsavtal  
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2019-XX-XX,  
 
Gäller fr.o.m. 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i dessa riktlinjer för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 
1§ Bakgrund och syfte 
 
1.1§ Bakgrund 
Enligt 6 kap 39 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. 
Exploateringsavtalens innehåll regleras i 6 kap. 39–42 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Vid planläggning av privat mark avser kommunen att teckna exploateringsavtal inom hela 
kommunens geografiska område.  
 
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för 
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
1.2§ Syfte 
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att beskriva kommunens 
tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på privatägd mark. Riktlinjerna ger även en 
tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett ändamålsenligt sätt 
genomföra en detaljplan. 
 
1.3§ Definition 
Med exploateringsavtal avses ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och 
en byggherre, eller en fastighetsägare, där kommunen inte äger exploateringsfastigheten. Dock 
avses inte avtal mellan en kommun och staten, exempelvis Trafikverket, om utbyggnad av statlig 
transportinfrastruktur. 
 
Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller 
finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. 
 
1.4§ Handläggning 
I samband med att detaljplanearbetet påbörjas gör kommunen en bedömning av om ett 
exploateringsavtal ska träffas. Syftet med avtalet är att säkerställa genomförandet av detaljplanen. 
Det innebär att detaljplanen inte kommer att antas före det att avtalet har träffats. 
Avtal kan även komma att tecknas tidigt i planprocessen för att styra upp principer för 
exploateringen. 
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Ansökan om planbesked 
I ett första steg lämnar exploatören in en formell ansökan om planbesked till kommunen genom 
Samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaden för ansökan är baserad på en taxa och beror på om 
planbeskedet blir positivt eller negativt. Kostnaden för ansökan om planbesked betalas av 
exploatören oavsett om det blir ett positivt eller negativt besked. 
 
Planbeskedsberedning 
Därefter görs en beredning av planförfrågan, där förutsättningarna för exploatering översiktligt 
bedöms utifrån översiktsplanens intentioner och övriga styrdokument, så som exempelvis 
grönområdesplan och miljömål. När det gäller exploateringsfrågorna ska beredningen även 
klargöra förutsättningarna för genomförandet, exempelvis utbyggnad av gator, vatten och avlopp 
samt övrig infrastruktur. Här redovisas konsekvenserna av planläggningen 

  
Planbesked 
Efter planbeskedsberedningen behandlas ansökan om planbesked av Kommunstyrelsen som ger 
sitt yttrande. Därefter tas frågan upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Prioriteringen av detaljplaner sker i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan som stäms av 
med Kommunstyrelsen en gång om året. 
 
Plankostnadsavtal 
När planarbetet ska påbörjas tecknar kommunen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett 
plankostnadsavtal med exploatören. Plankostnadsavtalet reglerar kostnads- och ansvarsfördelning 
för framtagandet av detaljplan eller planprogram och de utredningar som krävs i planarbetet.  
 
Tidplan 
När plankostnadsavtalet är påskrivet görs en tidplan för arbetet. Tidplanen är preliminär och 
påverkas av vad som framkommer från remissinstanserna i planarbetet och leveranstider för 
utredningar och övrigt vad som krävs för framtagandet av detaljplanen. 

Förhandling 
I början av planprocessen inleds avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal för att 
säkra genomförandet av detaljplanen. Inför plansamrådet ska kommunen redovisa avtalets 
huvudsakliga innehåll, vilket också redovisas i planbeskrivningen. 
Slutligt exploateringsavtal ska vara undertecknat av exploatören och beslutat av 
Kommunstyrelsen alternativt Kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Beslut om 
exploateringsavtal tas vanligtvis i samband med Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet. 
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden, alternativt Kommunfullmäktige, efter att 
Kommunstyrelsen yttrat sig över den.  
Exploateringsavtalet villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft och är en förutsättning för att 
detaljplanen ska antas.  
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2§ Exploateringsavtalets innehåll 
 
2.1§ Övergripande 
De åtaganden och åtgärder som anges i avtalet ska vara nödvändiga för detaljplanens 
genomförande. Nödvändiga åtgärder kan även avse åtgärder utanför detaljplaneområdet, men 
som är föranledda av planen. Till denna kategori hör åtgärder som behövs för att ett nytt 
exploateringsområde ska kunna fungera, t ex anläggande av gator och annan infrastruktur, 
geotekniska åtgärder eller skyddsåtgärder. Nedan redovisas grundläggande förutsättningar och 
innehåll i exploateringsavtal. 
 
2.2§ Parternas åtagande och ansvarsfördelning 
Avtalet reglerar både exploatörens och kommunens åtagande och vem som ansvarar för vad.  
Avtalet kan även komma att innefatta utbyggnad av Va-nät. Särskilt avtal för anslutning till 
befintligt VA- och elnät tecknas med respektive bolag.  
 
2.3§ Avtalsområdets avgränsning 
I en bilaga till avtalet redovisas det område som omfattas av avtalet. Området överensstämmer 
vanligtvis med detaljplanens avgränsning men kan också vara utvidgat eller del av ett 
detaljplaneområde.   

2.4§ Etappindelning 
Om exploateringsområdet ska byggas ut i etapper så regleras tider, geografisk avgränsning och 
åtaganden i avtalet. 

2.5§ Utbyggnad av gator och allmänna platser 
När det gäller utbyggnad av gator och övriga allmänna platser hanteras detta på två sätt beroende 
på om det är kommunen eller en samfällighetsförening som är, eller ska bli huvudman för den 
allmänna platsmarken, d.v.s. om det är kommunalt eller enskilt huvudmannaskap.  

Kommunalt huvudmannaskap 
När kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken kan kommunen och exploatören 
komma överens om att kommunen bygger ut de allmänna anläggningarna som gator och 
parkmark. Exploatören lämnar då ett exploateringsbidrag som täcker kommunens kostnader för 
utbyggnaden. Entreprenaden handlas då upp av kommunen och exploateringsavtalet reglerar 
tider för utbyggnaden och exploatörens betalningsskyldighet för gatukostnader eller 
exploateringsbidrag.  

Kommunen och exploatören kan även avtala om att exploatören bygger ut de allmänna 
anläggningarna inom allmän plats. Kommunen ska då skriftligen godkänna projektering och 
kallas till byggmöten och samtliga besiktningar med anledning av utbyggnaden. Kommunen 
övertar de allmänna anläggningarna när hela anläggningen är färdigställd, området är utbyggt till 
sin helhet och slutbesiktning är genomförd. I vissa fall kan, efter särskild överenskommelse, 
deletapper slutbesiktigas och tas över av kommunen innan området är fullt utbyggt. 

Exploateringsavtalet reglerar vilka anläggningsarbeten som ska besiktigas samt garantitider.  

Anläggningsarbetena ska utföras fackmannamässigt av etablerade entreprenadföretag med god 
erfarenhet av verksamheten och den aktuella typen av arbeten. Vid iordningställande av gator och 
allmänna anläggningar ska exploatören samråda med ledningsägare och bereda möjlighet för 
dessa att samordna sig med exploatörens arbeten. 
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Enskilt huvudmannaskap 
Huvudregeln är att kommunen är huvudman för allmänna platser. Om det finns särskilda skäl för 
att ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen besluta att detaljplanen ska ha enskilt 
huvudmannaskap. 
För de fall exploateringsområdet ligger i ett område där kommunen inte är huvudman för allmän 
plats kommer en samfällighetsförening att ansvara för framtida drift och underhåll av de 
allmänna anläggningarna.  
 
Genom en lantmäteriförrättning bildas en gemensamhetsanläggning för att reglera anläggningens 
ägande och fördelning av drift- och underhållskostnader. Framtida fastighetsägare inom 
exploateringsområdet som har nytta av anläggningen är delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Ett annat alternativ är att anläggningarna införlivas i en redan existerande 
gemensamhetsanläggning om detta är mer lämpligt. Även här krävs en lantmäteriförrättning.   

När en samfällighetsförening ska vara huvudman för allmän plats genomförs utbyggnad av 
allmänna anläggningar av exploatören. Vid de fall kommunen, genom avtal med befintlig 
vägförening (samfällighetsförening) ska sköta drift- och underhåll av gator med enskilt 
huvudmannaskap ställer kommunen, genom Tekniska förvaltningen krav på utförande och 
anläggande av gatorna. Under projektering och utbyggnadsskede ska exploatören samråda med 
kommunen. Om anläggningarna införlivas i en befintlig gemensamhetsanläggning ska samråd 
även ske med aktuell vägförening.    

2.6§ Medfinansiering i statlig infrastruktur och värdeåterföring 
Genom s.k. medfinansiering är kommunen med och betalar utbyggnad av vissa statliga 
infrastrukturprojekt för exempelvis väg- och järnväg. 
I exploateringsområden där fastigheter kan antas öka i värde pga. ett sådant infrastrukturprojekt 
kan kommunen komma att föra in i exploateringsavtalet att exploatören ska betala 
medfinansieringsersättning till kommunen. 
Medfinansieringsersättning betalas av exploatören i samband med att kommunen medfinansierar 
statliga vägar eller järnvägar. 
 
2.7§ Utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Inom Borås Stad är det Borås Energi och Miljö AB som ansvarar för utbyggnad och drift av 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Borås Energi och Miljö AB är ett kommunägt bolag 
och ägs i sin helhet av Borås Stad.  
Inom verksamhetsområde för Va kan exploatören bygga ut vatten- och avloppsanläggningar, som 
sedan lämnas över till Borås Energi och Miljö AB, såsom huvudman för allmänna VA-
anläggningar.  
 
I avtal mellan exploatören och Borås Energi och Miljö AB ställs då krav på hur VA-anläggningen 
ska byggas. Dessa krav ska exploatören ta del av innan projektering påbörjas. Före byggstart ska 
Borås Energi och Miljö AB godkänna bygghandlingar som berör deras ledningar. Vid 
färdigställandet ska Borås Energi och Miljö AB hålla i slutbesiktning och avgöra om den ska 
godkännas. Efter godkänd slutbesiktning övertar Borås Energi och Miljö AB VA-anläggningen. 
 
2.8§ Övriga åtaganden 
Exploateringsavtalet kan även reglera allmänna anläggningar som behöver göras på kvartersmark. 
Exploatören är ansvarig för åtgärderna och ska säkerställa att området blir väl fungerande för den 
planlagda användningen. Avtalet kan även säkerställa att krav enligt aktuell lagstiftning uppfylls 
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vid byggnation och anläggande. Krav som ställs kan vara att miljöförorenad mark saneras eller att 
bullerskydd anordnas för att området ska vara lämpligt för aktuell byggnation.  
 
2.9§ Fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande 
Avtalet reglerar vilka kostnader som exploatören ska bära. Huvudprincipen är att exploatören ska 
bekosta samtliga de anläggningar och åtgärder som dennes exploatering ger upphov till och som 
är nödvändiga för detaljplanens genomförande. Här inbegrips även åtgärder som ligger utanför 
detaljplaneområdet.   

Om den aktuella detaljplanen och exploateringen avser ett steg i en etappvis utbyggnad får 
exploateringsavtalet även avse ersättning eller avgifter för åtgärder som har genomförts före 
avtalets ingående. Även ersättning för åtgärder som kommer att genomföras i en kommande 
framtida etapp kan ingå.    

2.10§ Exploateringstakt och tidpunkt för färdigställande 
Avtalet reglerar färdigställandetidpunkter och när den allmänna platsmarken ska vara utbyggd.   
 
2.11§ Marköverlåtelser, fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder 
Avtalet reglerar vem som ansvarar för att ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning för 
detaljplanens genomförande. När det är en samfällighetsförening som är huvudman för den 
allmänna platsmarken bör en lantmäteriansökan om bildande av gemensamhetsanläggning 
undertecknas av exploatören och bifogas till exploateringsavtalet. Planlagd allmänplatsmark ska 
överlåtas, eller om det är enskilt huvudmannaskap upplåtas, till huvudmannen utan ersättning.  

Överlåtelsen/upplåtelsen regleras i exploateringsavtalet och fullföljs genom en 
lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering eller genom bildande av 
gemensamhetsanläggning. Avtalet reglerar även övriga marköverlåtelser och överenskommelser 
om fastighetsregleringar som är nödvändiga för planens genomförande.   

2.12§ Säkerhet och bankgaranti 
En bankgaranti ska alltid lämnas som säkerhet för genomförandet av detaljplanen motsvarande 
ett belopp som regleras i avtalet.   

2.13§ Övriga administrativa frågeställningar 
Exploateringsavtalet reglerar även övriga administrativa frågeställningar som exempelvis avtalets 
giltighet, tvister med anledning av avtalet, betalningstidpunkter mm.   

 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum 
2018-11-29 

 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 
Kommunstyrelsens diarienummer: KS 2018-00706 
 
Nämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen men ser gärna att några förtydliganden görs. 
 
Nämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss ifrån Kommunstyrelsen avseende förslag 
till riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med riktlinjerna är att skapa transparens och ökad 
tydlighet genom att beskriva kommunens tillvägagångsätt och allmänna villkor för 
exploatering på privatägd mark. Kommunen ska enligt 6 kap 39 § plan och bygglagen 
(2010:900) anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtal om 
kommunen avser att ingå sådana avtal. Exploateringsavtalens innehåll regleras i 6 kap. 39–42 
§ plan och bygglagen (2010:900). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att det tas fram riktlinjer. 
 
Då en detaljplan inte antas före det att ett exploateringsavtal har träffats vill 
Samhällsbyggnadsnämnden framhäva betydelsen av att exploateringsavtalen tecknas i tid, så 
att detaljplanen kan antas inom upprättad tidplan. Det är viktigt att både kommunen och 
exploatören tar sitt ansvar när det gäller att teckna de avtal som krävs för att processen ska gå 
framåt. 
 
Förhandling 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att det tas fram rutiner som ser till att 
exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll i planbeskrivningen inför samråd finns 
framskrivna i tid utan att fördröja planprocessen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tycker det är en bra utgångspunkt att exploateringsavtalen ska 
antas i samband med att kommunstyrelsen yttrar sig i granskningsskedet. 
 
Utbyggnad av gator och allmänna platser 
Samhällsbyggnadsnämnden ser gärna att det läggs till information om när enskilt 
huvudmannaskap är aktuellt, exempelvis: Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de 
allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap kan 
kommunen bestämma detta i detaljplanen. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Kjell Classon 
Ordförande 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum 
2018-11-29 

 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 
Kommunstyrelsens diarienummer: KS 2018-00706 
 
Nämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen men ser gärna att några förtydliganden görs. 
 
Nämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss ifrån Kommunstyrelsen avseende förslag 
till riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med riktlinjerna är att skapa transparens och ökad 
tydlighet genom att beskriva kommunens tillvägagångsätt och allmänna villkor för 
exploatering på privatägd mark. Kommunen ska enligt 6 kap 39 § plan och bygglagen 
(2010:900) anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtal om 
kommunen avser att ingå sådana avtal. Exploateringsavtalens innehåll regleras i 6 kap. 39–42 
§ plan och bygglagen (2010:900). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att det tas fram riktlinjer. 
 
Då en detaljplan inte antas före det att ett exploateringsavtal har träffats vill 
Samhällsbyggnadsnämnden framhäva betydelsen av att exploateringsavtalen tecknas i tid, så 
att detaljplanen kan antas inom upprättad tidplan. Det är viktigt att både kommunen och 
exploatören tar sitt ansvar när det gäller att teckna de avtal som krävs för att processen ska gå 
framåt. 
 
Förhandling 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att det tas fram rutiner som ser till att 
exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll i planbeskrivningen inför samråd finns 
framskrivna i tid utan att fördröja planprocessen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tycker det är en bra utgångspunkt att exploateringsavtalen ska 
antas i samband med att kommunstyrelsen yttrar sig i granskningsskedet. 
 
Utbyggnad av gator och allmänna platser 
Samhällsbyggnadsnämnden ser gärna att det läggs till information om när enskilt 
huvudmannaskap är aktuellt, exempelvis: Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de 
allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap kan 
kommunen bestämma detta i detaljplanen. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Kjell Classon 
Ordförande 
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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 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-12-18 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2018-00603 3.1.2.0 
 

  

 

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till Riktlinjer för 
exploateringsavtal med de kompletteringar som nämnden redovisat.        

Sammanfattning  
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att 
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan. 

Tekniska nämnden förslår förtydligande i texten under 2.5 § att kommunala 
anläggningar tas över när området är utbyggt till sin helhet. För undantag från 
denna regel ska särskild överenskommelse träffas samt att utförda 
anläggningsarbeten ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.   

Ärendet i sin helhet 
Med exploateringsavtal avses ett avtal om genomförande av en detaljplan 
mellan en kommun och en byggherre, eller en fastighetsägare, där kommunen 
inte äger exploateringsfastigheten. Dock avses inte avtal mellan en kommun 
och staten, exempelvis Trafikverket, om utbyggnad av statlig transport-
infrastruktur. 

Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att 
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan. 

Tekniska nämnden föreslår förtydligande i förslaget till riktlinjer 2.5 § Andra 
stycket: ”… Kommunen övertar de allmänna anläggningarna när hela 
anläggningen är färdigställd, området är utbyggt till sin helhet och slutbesiktning 
är genomförd. I vissa fall kan efter särskild överenskommelse deletapper 
slutbesiktigas och tas över av kommunen innan området är fullt utbyggt.” 

Fjärde stycket: ”Anläggningsarbetena ska utföras fackmannamässigt av etablerade 
entreprenadföretag…” 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 maj 2019

 B 843

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-12-18 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2018-00603 3.1.2.0 
 

  

 

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till Riktlinjer för 
exploateringsavtal med de kompletteringar som nämnden redovisat.        

Sammanfattning  
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att 
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan. 

Tekniska nämnden förslår förtydligande i texten under 2.5 § att kommunala 
anläggningar tas över när området är utbyggt till sin helhet. För undantag från 
denna regel ska särskild överenskommelse träffas samt att utförda 
anläggningsarbeten ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.   

Ärendet i sin helhet 
Med exploateringsavtal avses ett avtal om genomförande av en detaljplan 
mellan en kommun och en byggherre, eller en fastighetsägare, där kommunen 
inte äger exploateringsfastigheten. Dock avses inte avtal mellan en kommun 
och staten, exempelvis Trafikverket, om utbyggnad av statlig transport-
infrastruktur. 

Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att 
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan. 

Tekniska nämnden föreslår förtydligande i förslaget till riktlinjer 2.5 § Andra 
stycket: ”… Kommunen övertar de allmänna anläggningarna när hela 
anläggningen är färdigställd, området är utbyggt till sin helhet och slutbesiktning 
är genomförd. I vissa fall kan efter särskild överenskommelse deletapper 
slutbesiktigas och tas över av kommunen innan området är fullt utbyggt.” 

Fjärde stycket: ”Anläggningsarbetena ska utföras fackmannamässigt av etablerade 
entreprenadföretag…” 
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Borås Stad 
  Sida 
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Tekniska nämnden har i övrigt ingen invändning mot upprättat förslag till Rikt-
linjer för exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss Riktlinjer för exploateringsavtal 
2. Riktlinjer för exploateringsavtal                                

 
 

Beslutet expedieras till 
1. ks.diarium@boras.se (Dnr KS 2018-00706) 
 
 
 

 

Rose-Marie Andersson Liljenby  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 124 Dnr TEN 2018-00603 3.1.2.0 

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till Riktlinjer för 
exploateringsavtal med de kompletteringar som nämnden redovisat.        

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att 
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan. 

Tekniska nämnden förslår förtydligande i texten under 2.5 § att kommunala 
anläggningar tas över när området är utbyggt till sin helhet. För undantag från 
denna regel ska särskild överenskommelse träffas samt att utförda 
anläggningsarbeten ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss Riktlinjer för exploateringsavtal 

2. Riktlinjer för exploateringsavtal                  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 124 Dnr TEN 2018-00603 3.1.2.0 

Remiss: Riktlinjer för exploateringsavtal 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till Riktlinjer för 
exploateringsavtal med de kompletteringar som nämnden redovisat.        

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att 
beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för exploatering på 
privatägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för kommunens handläggare. 
Den ansvariga nämnden får frångå riktlinjerna när det krävs, för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra en detaljplan. 

Tekniska nämnden förslår förtydligande i texten under 2.5 § att kommunala 
anläggningar tas över när området är utbyggt till sin helhet. För undantag från 
denna regel ska särskild överenskommelse träffas samt att utförda 
anläggningsarbeten ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss Riktlinjer för exploateringsavtal 

2. Riktlinjer för exploateringsavtal                  
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Nr 47 
Ny donationsstiftelse under Borås Stads förvaltning 
enligt testamente för Gösta och Eva Ågren
2019-04-23 Dnr KS 2019-00317 2.4.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00317 2.4.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ny donationsstiftelse under Borås Stads förvaltning 
enligt testamente för Gösta och Eva Ågren. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna att stiftelse skapas och förvaltas av Kommunstyrelsen, i enlighet 
med testamente för Gösta och Eva Ågren. Ansvarig för utdelning ur fonden 
ska vara Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad.            

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bedömer att en stiftelse kan skapas utifrån vad som framgår i 
testamentet efter Gösta och Eva Ågren. Kommunstyrelsen bedömer att 
administration och beslut kring utdelning, ur den stiftelsen som skapas utifrån 
paret Åbergs testamente, ska hanteras av Sociala Omsorgsnämnden. 
           

Ärendet i sin helhet 
I makarna Gösta och Eva Ågrens testamente framgår att medel ska doneras i en 
fond ”som, under förvaltning av omsorgsnämnden i Älvsborgs län, till sin 
avkastning, skall användas för att bereda psykiskt utvecklingsstörda i Södra 
Älvsborgs län en så meningsfylld tillvaro som möjligt”. Vidare framgår att ”I 
det fall huvudmannaskapet övertages av respektive kommun skall medel som 
omfattas av förordnandet endast tilldelas psykiskt utvecklingsstörda i Borås 
kommun”. Ändamålet har tolkats som att det avser sådan omsorg som 
kommunerna numera är ansvariga för. Därmed har Borås Stad i 
bouppteckningen utsetts till universell testamentstagare.  
 
Bouppteckningen efter Eva Ågren (Gösta Ågren har avlidit sedan tidigare) visar 
på en behållning i boet på närmare 2,2 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att en stiftelse kan skapas utifrån vad som framgår i 
testamentet, och att boets tillgångar är tillräckligt stort för att det ska vara värt 
att skapa en separat stiftelse. Kommunstyrelsen ansvarar sedan tidigare för de 
cirka 25 donationsstiftelser som Borås Stad förvaltar med ett sammanlagt 
kapital på drygt 71 miljoner kronor per 2018-12-31. Förvaltningen av 
fondmedel är helt avskild från kommunens egen medelshantering och 
fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.  

Borås Stad
Sida
2(2)

Kommunstyrelsen bedömer att administration och beslut kring utdelning, ur 
den stiftelsen som skapas utifrån paret Åbergs testamente, ska hanteras av 
Sociala Omsorgsnämnden, för att på bästa sätt tillvarata och säkerställa 
donatorernas vilja. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-04-23
2. Beslutsförslag, 2019-04-23
3. Testamente

Samverkan 
- 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Borås Stad
Sida
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Kommunstyrelsen bedömer att administration och beslut kring utdelning, ur 
den stiftelsen som skapas utifrån paret Åbergs testamente, ska hanteras av 
Sociala Omsorgsnämnden, för att på bästa sätt tillvarata och säkerställa 
donatorernas vilja. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-04-23
2. Beslutsförslag, 2019-04-23
3. Testamente

Samverkan 
- 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Nr 48 
Borås Arena 2.0 – Begäran om utökad borgen
2019-05-06 Dnr KS 2016-00807 821

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(3)

Datum
2019-05-06

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016-00807 821

Kommunfullmäktige 

Borås Arena 2.0 – Begäran om utökad borgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 38 miljoner kr plus moms 
totalt 48 mnkr för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås 
Arena i enlighet med det i ärendet redovisade förslaget. Sammantaget har då 
Projekt Borås Arena 2.0 beviljats kommunal borgen med 100 mnkr plus moms 
25 mnkr.      

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena.    

Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang. 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring 
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och 
tillbyggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 

Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, 
supportertorg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av 
”Harald Nyborg”-lokalerna. 

De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av 
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya 
storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, varmvatten på toaletterna, samt 
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren, stolsbyte på vissa 
partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över 
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samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort 
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av 
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. 

Sammantaget menar Fritids- och folkhälsonämnden att det är motiverade 
åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. Arenan kommer fortfarande att vara 
en av Sveriges absolut mest kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna 
åtgärderna 

Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena tillkomst för drygt 10 år 
sedan har gett en mycket positiv utveckling för både elit- och breddfotbollen. 
Till en förhållandevis låg investeringsutgift har staden fått en funktionell arena 
året om som då gav eko i fotbollssverige som den första nya fotbollsarenan på 
mycket länge. Flera har därefter uppförts. Ett antal har gått och det är logiskt 
att en utveckling av arenans funktionalitet behöver göras. Kommunstyrelsen är 
således i grunden positiv till Borås Arena AB´s planer på att modernisera 
arenan. I borgensbeslutet på 7 mnkr 2017-01-26 som då omfattade projektering 
och planering beräknades den totala investeringsutgiften till 100 mnkr exkl. 
moms. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-11-22 som ett delbeslut i 
projektet att bevilja Borås Arena AB ytterligare 55 mnkr i kommunal borgen 
och sade då att kommande etapper för arenans fortsatta utveckling får tas 
ställning till i särskild ordning. Efter det beslutet har förutsättningarna delvis 
förändrats i och med att ”Harald Nyborg” lokalen blivit tillgänglig som en 
viktig komponent i att förädla arenan. Nu finns det enligt Borås Arena AB goda 
möjligheteter att inom den ekonomiska investeringsramen på 100 mnkr plus 
moms förverkliga de idéer och ambitioner som funnits med hela tiden i 
projektet.  

Det är inte helt givet att förutse den kommande hyresnivån för Fritids- och 
folkhälsonämnden efter genomförandet bl.a. beroende på vad som ska 
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider 
samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring 
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet. 

Kommunstyrelsen är givetvis medveten att detta kommer att påverka 
kommunens kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder 
mellan kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna 
kommer att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunstyrelsens rambudget 
för 2019 fanns avsatt 5,0 mnkr avsatt för utveckling av idrottsanläggningar. 
Under höstens budgetprocess lades 1,5 mnkr ut till Fritids- och 
folkhälsonämnden för den nya Rydahallen som invigs under året. I arbetet med 
budget 2020 måste därför nya resurser tillskapas/avsättas för att möta den 
högre hyresnivån som kan beräknas till ca 6 mnkr fr.o.m. 2020. Redan under 
2019 kommer dock den del av projektet som kan betraktas som 
underhållsåtgärder ca 3-4 mnkr att falla ut som direktfakturering från Borås 
Arena AB till Fritids- och folkhälsonämnden. Detta reducerar då underlaget för 
den framtida hyresnivån. Nämnden får i särskild ordning göra en framställan 
om detta. 
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samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort 
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av 
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. 

Sammantaget menar Fritids- och folkhälsonämnden att det är motiverade 
åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. Arenan kommer fortfarande att vara 
en av Sveriges absolut mest kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna 
åtgärderna 

Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena tillkomst för drygt 10 år 
sedan har gett en mycket positiv utveckling för både elit- och breddfotbollen. 
Till en förhållandevis låg investeringsutgift har staden fått en funktionell arena 
året om som då gav eko i fotbollssverige som den första nya fotbollsarenan på 
mycket länge. Flera har därefter uppförts. Ett antal har gått och det är logiskt 
att en utveckling av arenans funktionalitet behöver göras. Kommunstyrelsen är 
således i grunden positiv till Borås Arena AB´s planer på att modernisera 
arenan. I borgensbeslutet på 7 mnkr 2017-01-26 som då omfattade projektering 
och planering beräknades den totala investeringsutgiften till 100 mnkr exkl. 
moms. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-11-22 som ett delbeslut i 
projektet att bevilja Borås Arena AB ytterligare 55 mnkr i kommunal borgen 
och sade då att kommande etapper för arenans fortsatta utveckling får tas 
ställning till i särskild ordning. Efter det beslutet har förutsättningarna delvis 
förändrats i och med att ”Harald Nyborg” lokalen blivit tillgänglig som en 
viktig komponent i att förädla arenan. Nu finns det enligt Borås Arena AB goda 
möjligheteter att inom den ekonomiska investeringsramen på 100 mnkr plus 
moms förverkliga de idéer och ambitioner som funnits med hela tiden i 
projektet.  

Det är inte helt givet att förutse den kommande hyresnivån för Fritids- och 
folkhälsonämnden efter genomförandet bl.a. beroende på vad som ska 
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider 
samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring 
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet. 

Kommunstyrelsen är givetvis medveten att detta kommer att påverka 
kommunens kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder 
mellan kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna 
kommer att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunstyrelsens rambudget 
för 2019 fanns avsatt 5,0 mnkr avsatt för utveckling av idrottsanläggningar. 
Under höstens budgetprocess lades 1,5 mnkr ut till Fritids- och 
folkhälsonämnden för den nya Rydahallen som invigs under året. I arbetet med 
budget 2020 måste därför nya resurser tillskapas/avsättas för att möta den 
högre hyresnivån som kan beräknas till ca 6 mnkr fr.o.m. 2020. Redan under 
2019 kommer dock den del av projektet som kan betraktas som 
underhållsåtgärder ca 3-4 mnkr att falla ut som direktfakturering från Borås 
Arena AB till Fritids- och folkhälsonämnden. Detta reducerar då underlaget för 
den framtida hyresnivån. Nämnden får i särskild ordning göra en framställan 
om detta. 
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I dagsläget har Borås Arena AB beviljad kommunal borgen på 196,3 mnkr 
varav 111 mnkr är utnyttjad före denna ansökan. I detta beslut föreslås att 
Borås Arena AB beviljas ytterligare 38 mnkr i utökad borgen plus moms. 
Sammantaget har då Borås Arena AB beviljats 100 mnkr plus moms 25 mnkr 
för projekt Borås Arena 2.0 vilket följer de ursprungliga planerna.  

Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den 
kommunala borgen gäller följer löptiden för de lån som borgensbeviljandet 
avser. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut
3 Underlag från Borås Arena AB.

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2016-00155 821 
 

  

 

Borås Arena 2.0 – begäran om utökad borgen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB en utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.  

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring 
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och 
tillbyggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 

Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, 
supportertorg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av 
”Harald Nyborg”-lokalerna.  

De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av 
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya 
storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, varmvatten på toaletterna, samt 
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren, stolsbyte på vissa 
partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över 
samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort 
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av 
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. 

Sammantaget är det motiverade åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. 
Arenan kommer fortfarande att vara en av Sveriges absolut mest 
kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna åtgärderna. 

Det är svårt att förutse den kommande hyresnivån beroende på vad som ska 
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider 
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samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring 
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Borås Arena AB.  
2. Presentation av om- och tillbyggnaden.                          

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Borås Arena AB 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr FOFN 2016-00155 821 

Borås Arena 2.0 - begäran om utökad borgen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB en utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena. 
 
Paragrafen justeras omedelbart   

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden besöks av Mats Karlsson (IF Elfsborg), Stefan Andreasson (IF 
Elfsborg) och Sven Liljegren (Borås Arena AB) som föredrar ärendet. 
 

Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.  

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring 
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och 
tillbyggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 

Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, 
supportertorg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av 
”Harald Nyborg”-lokalerna.  

De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av 
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya 
storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, varmvatten på toaletterna, samt 
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren, stolsbyte på vissa 
partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över 
samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort 
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av 
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. 

Sammantaget är det motiverade åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. 
Arenan kommer fortfarande att vara en av Sveriges absolut mest 
kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna åtgärderna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr FOFN 2016-00155 821 

Borås Arena 2.0 - begäran om utökad borgen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB en utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena. 
 
Paragrafen justeras omedelbart   

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden besöks av Mats Karlsson (IF Elfsborg), Stefan Andreasson (IF 
Elfsborg) och Sven Liljegren (Borås Arena AB) som föredrar ärendet. 
 

Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.  

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring 
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och 
tillbyggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 

Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, 
supportertorg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av 
”Harald Nyborg”-lokalerna.  

De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av 
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya 
storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, varmvatten på toaletterna, samt 
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren, stolsbyte på vissa 
partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över 
samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort 
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av 
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. 

Sammantaget är det motiverade åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. 
Arenan kommer fortfarande att vara en av Sveriges absolut mest 
kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna åtgärderna. 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Det är svårt att förutse den kommande hyresnivån beroende på vad som ska 
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider 
samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring 
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet.    

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Borås Arena AB.  
2. Presentation av om- och tillbyggnaden. 
 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-03-18.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Ronny Svensson (L) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-03-19. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  23 m

aj 2019

 B 859 19-02-20 Borås Arena 2.0 1



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  23 m

aj 2019

B 860

Bild hela arenan 

19-02-20 Borås Arena 2.0 2
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BORÅS ARENA 2.0

Lägesrapport januari 2019  

19-02-20 Borås Arena 2.0 3
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B 862 Borås Arena 2.0
Modernisering och utveckling 

2019-2020
• Modernare loungevåning Sjuhäradsläktaren 
• Boråsarnas ”Mötesplats” Ålgårdsläktaren
• Förbindelse och ökad tillgänglighet mellan 

läktarna
• Restauranger  
• Nya idrottsrelaterade lokaler för uthyrning
• Omfattande underhålls- och 

reinvesteringsarbeten
• Anpassning till nya UEFA krav

19-02-20 Borås Arena 2.0 4
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Investeringsram 100 mkr - KF beslut 2017  

• Modernisering av lounge för sponsorer
• Anpassning till nya UEFA krav för säkerhet, övervakning och 

tillgänglighet
• Modernisering av teknik och bekvämlighet 
• Åtgärder för nödvändigt underhåll 
• Återskapa en större samlingslokal för alla. (ersättning 

Sjuhäradshallen) 
• Investeringsram om 100 mkr exkl moms
• Utredning och förprojektering av behoven för max 7 mkr därefter 

nytt beslut i KF
Några viktiga slutsatser: 

– Påbyggnad av Elfsborgsläktaren riskerar onödigt höga kostnader
– Nya momsregler ökar behovet av tillfälligt byggkreditiv med ytterligare 25 mkr 

till dess uthyrning är klar och momsen delvis kan återbetalas.

19-02-20 Borås Arena 2.0 5
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19-02-20 Borås Arena 2.0 7
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 B 865 19-02-20 Borås Arena 2.0 8
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19-02-20 Borås Arena 2.0 9

”En mötesplats för alla!”
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Nytt förslag Ålgårdsläktaren
December 2018 

• Harald Nyborgs lokal hyrs av Borås Arena från IBAB 
som vidareupplåtes till Borås Stad/FoF

• Stor ”Mötesplats” med restaurang, kontorslokal, butik
• Nytt säkerhetsrum/övervakning
• Förbindelse och ökad tillgänglighet mellan läktarna 

19-02-20 Borås Arena 2.0 10
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Nytt förslag Sjuhäradsläktaren
December 2018 

• Modernisering av loungevåning och pressläktare 
samt anpassning UEFA krav

• Förbindelse och ökad tillgänglighet mellan 
läktarna 

19-02-20 Borås Arena 2.0 11
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Nytt förslag Elfsborgläktaren
December 2018  

• Supportertorg 
• Förbindelse och ökad tillgänglighet mellan läktarna 

19-02-20 Borås Arena 2.0 12
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B 870 Nytt förslag – ny kostnadsberäkning 
December 2018 

• Nytt förslag Sjuhäradsläktaren 
• Nytt förslag Ålgårdsläktaren
• Förbindelse mellan läktarna
• Supportertorg  
• Reinvesteringar 
• Underhåll 

19-02-20 Borås Arena 2.0 13
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Kalkyl dec 2018 
- alla åtgärder 2019-2020

• Sjuhäradsläktaren 15 mkr
• Ålgårdsläktaren 35 mkr
• Varmvatten och toaletterna 6 mkr
• Kommunikation mellan läktarna 14 mkr
• Övriga reinvesteringar 25 mkr
• Underhåll 2019-2020 5 mkr

Summering exkl moms 100 mkr
IBAB finansiering -5 mkr
SUMMA   Borås Arena 95 Mkr 

19-02-20 Borås Arena 2.0 14
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B 872 Borås Arena 2.0 
Investeringsbeslut 

Modernisering och utveckling 2019-2020

• Beslut i fullmäktige 2017  - Ram 100 mkr exkl moms
- Delbeslut förprojektering max 7 mkr 

• Beslut i fullmäktige nov 2018  - Delbeslut 55 mkr exkl moms
• Beslut i Kommunen/IBAB/Bs Arena dec 2018  - avsiktsförklaring 

om hyra Ålgårdsläktaren ( HN)
• Beslut i fullmäktige maj 2019  - Delbeslut resterande 45 mkr exkl 

moms 

19-02-20 Borås Arena 2.0 16
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Förbindelse mellan läktarna 
- (ingår i nytt KF beslut maj 2019)

• Förbindelse mellan de olika läktarna  
• Gång hängande runt om på utsidan arenan likt andra 

arenor för att uppfylla tillgänglighet /integration och 
visionen

”Boråsarnas mötesplats”

19-02-20 Borås Arena 2.0 17
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Övriga åtgärder 2020 
(ingår i nytt KF beslut maj 2019) 

• Ny arenabelysning – Led
• Storbildsskärmar
• Inpassering, ljudsystem, kortläsare
• Samordningsgruppens förslag

– sjukrum, byte av stolar, avbytarbås, översyn IT-
lösning, staket och insynsskydd vid visiteringar

• Andra önskemål
– ny utrustning till säkerhetshytten inklusive nya 

kameror
– LED-reklamskyltar runt hela arenan

• Supportertorg

19-02-20 Borås Arena 2.0 18
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KF beslut maj 2019
Underlag 

• Uppdatering av presentationsmaterial. 
• Beskrivning och summering av alla åtgärder upp 

till 100 mkr 2019-2020.
• Borgen för Borås Arena på ca 100 mkr. 
• Borgen för byggnadskreditiv 25 mkr för  

momskostnad  (delvis återbetalning)
• Tidplan för delåtgärder under 2019-2020.

19-02-20 Borås Arena 2.0 19
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TIDPLAN

Byggstart visst underhåll mars 2019
Upphandlingar entreprenader maj-aug 2019

Provisorisk utnyttjande HN lokaler april – aug 2019
Byggstart ombyggnad Ålgårdsläktaren, supportertorg, 

förbindelser sep 2019 
Byggstart ombyggnad Sjuhäradsläktare, förbindelse, 

reinvesteringar nov 2019
Allt klart mars 2020. 

19-02-20 Borås Arena 2.0 20
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Borås Arena 2.0 
Investeringar 2019-2022

• Åtgärder 2019-2022 
– Investeringar avskrivningsplan/läggs på hyra  
– IBAB:s hyreskostnad  - vidarefaktureras
– Underhåll 2019-2022  – direktfaktureras 

19-02-20 Borås Arena 2.0 21
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Borås Arena 2.0 
Investerings- och underhållsplan 2019-2028

19-02-20 Borås Arena 2.0 22
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Borås Arena 2.0 
Hyror efter investeringar 2019-2020 

• Åtgärder 2019 
− Hyra enligt budget 2019 11,1 Mkr
− Hyra IBAB vidarefakturering 1,2 Mkr 
− Hyresökning nya investeringar 2019 0,5 Mkr 
− Direktfakturering underhåll  3,8 Mkr 

• Åtgärder 2020
− Hyra enligt budget 2020             10,7 Mkr
− Hyra IBAB vidarefakturering 1,6 Mkr 
− Hyresökning nya investeringar 2020 3,1 Mkr 
− Direktfakturering underhåll 1,5 Mkr 

19-02-20 Borås Arena 2.0 23
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Borås Arena 2.0 
Hyror efter investeringar 2021-2022 

• Åtgärder 2021 
− Hyra enligt budget 2021 10,9 Mkr
− Hyra IBAB vidarefakturering 1,6 Mkr 
− Hyresökning nya investeringar 4,9 Mkr 
− Direktfakturering underhåll  1,3 Mkr 

• Åtgärder 2022
− Hyra enligt budget 2022             10,9 Mkr
− Hyra IBAB vidarefakturering 1,6 Mkr 
− Hyresökning nya investeringar 5,2 Mkr 
− Direktfakturering underhåll 2,3 Mkr 

19-02-20 Borås Arena 2.0 24
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Avtalsschema/Betalningsflöde   
Bs Arena 2.0 – Borås Stad – IFE

19-02-20 Borås Arena 2.0 25

Bs Arena 

FoF
Bs Stad 

IF Elfsborg 

Nyttjanderättsavtal IFE 
2018 - 3,7 mkr 
2019 - ? mkr
2020 - ? mkr 
2021 - ? mkr

Hyresavtal
2018 - 10 mkr/år
2019 – 14 mkr/år
2020 - 16 mkr/år
2021 - 18 mkr/år

Övriga 
nyttjare och  
hyresgäster

Hyresavtal
2018 – x mkr 
2019 - x  mkr
2020 - ? mkr
2021 - ? mkr  

Säkrad intäkt
Lågt vinstkrav Kostnad följsam 

ill IFE:s intäkter

IBAB

Hyresavtal
2018 - 2,2 mkr
2019 - 3,4 mkr
2020 - 3.9 mkr
2021 - 4.2 mkr Kommersiella 

hyresgäster

Hyresavtal
2018 – 0 kr 
2019 - x  mkr
2020 - ? mkr
2021 - ? mkr  

Hyresförlustgaranti 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  23 m

aj 2019
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viktiga  aktiviteter innan byggstart

• Komplettering av hyresavtal BS Arena – FoF
• Teckna hyresavtal med IBAB inkl överenskommelse om 

fördelning av investeringarna
• Upprätta en investeringstidplan där åtgärder påbörjas 

under våren 2019 och hela projektet färdigställs inför 
premiären april 2020.  

• Nytt kompletterande beslut i KF i maj 2019
• Samarbeta och stödja Fof om uthyrningen av lokaler
• Förankra den slutliga utformningen, inredningen och 

tidplanen mellan Bs Arena, Fof och blivande hyresgäster

19-02-20 Borås Arena 2.0 26
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Sammanfattning nuläge dec 2018 och 
viktiga aktiviteter innan byggstart - forts

• Utreda tekniska förvaltningen utifrån genomförande av 
underhållsarbeten i framtiden 

• Utreda lednings- och förvaltningsorganisation utifrån 
den utökade verksamheten

19-02-20 Borås Arena 2.0 27
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Bild hela arenan 

19-02-20 Borås Arena 2.0 28
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Nr 49
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019
2019-05-06 Dnr KS 2019-00360 3.2.1.0  
Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(3)

Datum
2019-05-06

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00360 3.2.1.0

Kommunfullmäktige 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att anta reviderad ”Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel” att gälla från 2019-07-01 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Niklas Arvidssons (KD) alternativa förslag, se bilaga.  

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. . 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 
revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 
nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 
tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. Miljö- och 
konsumentnämnden föreslår en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt 
en ny avgift för tillsyn avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för 
tobaksförsäljning.        

Borås Stad
Sida
2(3)

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 
revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 
nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 
tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. 
Förändringen medför bland annat att det införs en tillståndsplikt för handel 
med tobak som betyder att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror 
endast får bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 
Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till 
att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. 
Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare, som till skillnad från 
bestämmelserna om anmälningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår i och med den reviderade taxan en ny 
avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en ny avgift för tillsyn avseende 
detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning. 

Tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det 
förförande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen, men färre 
bedömningskriterier. Lagstiftaren bedömer att en kommuns kostnad för att 
hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt kan vara något 
lägre än motsvarande kostnad för serveringstillstånd. Miljö- och 
konsumentnämndens förslag för avgift för nya tillstånd för tobaksförsäljning är 
något lägre än tillstånd enligt alkohollagen.  

Den föreslagna tillsynsavgiften motiveras av att den inre tillsynen av 
tillståndshavare enligt tobakslagen i allt väsentligt ska motsvara den inre tillsyn 
som görs av tillståndshavare enligt alkohollagen. 

Miljöförvaltningen har i arbetet med framtagande av de nya avgifterna haft 
avstämningar med andra kommuner i sitt nätverk samt Göteborg. Det har varit 
svårt att hitta referenser eftersom lagstiftningen är ny och de flesta kommuner 
ännu inte har nya avgifter fastställda.    

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Kommunstyrelsen, 2019-05-06
2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26
3. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.

Beslutet expedieras till 
Miljö- och konsumentnämnden 
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Borås Stad
Sida
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Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 
revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 
nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 
tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. 
Förändringen medför bland annat att det införs en tillståndsplikt för handel 
med tobak som betyder att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror 
endast får bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 
Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till 
att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. 
Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare, som till skillnad från 
bestämmelserna om anmälningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår i och med den reviderade taxan en ny 
avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en ny avgift för tillsyn avseende 
detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning. 

Tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det 
förförande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen, men färre 
bedömningskriterier. Lagstiftaren bedömer att en kommuns kostnad för att 
hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt kan vara något 
lägre än motsvarande kostnad för serveringstillstånd. Miljö- och 
konsumentnämndens förslag för avgift för nya tillstånd för tobaksförsäljning är 
något lägre än tillstånd enligt alkohollagen.  

Den föreslagna tillsynsavgiften motiveras av att den inre tillsynen av 
tillståndshavare enligt tobakslagen i allt väsentligt ska motsvara den inre tillsyn 
som görs av tillståndshavare enligt alkohollagen. 

Miljöförvaltningen har i arbetet med framtagande av de nya avgifterna haft 
avstämningar med andra kommuner i sitt nätverk samt Göteborg. Det har varit 
svårt att hitta referenser eftersom lagstiftningen är ny och de flesta kommuner 
ännu inte har nya avgifter fastställda.    

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Kommunstyrelsen, 2019-05-06
2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26
3. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.

Beslutet expedieras till 
Miljö- och konsumentnämnden 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-19__20, reviderad ang Tobakslagen 2019-xx-xx 

Gäller fr.o.m. 2019-07-01,  

Timavgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till Prisindex kommunal verksamhet (PKV) och 
omräknas varje år baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober 
månad.  

Timavgift för 2019 är 1 156 kronor och regleras årligen enligt 5 § nedan. 

 

Rättslig grund 
Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel.  

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det följer av lag eller annan författning.  

Enligt 2 kap. 6 § samma lag får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar de totala 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen (självkostnadsprincipen). 

Enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning 
av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt 
tredje stycket får kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av 
folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 46 § Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får en kommun ta ut avgift för tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin 
kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen 

(2010:1622), tobakslagen (1993:581),  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och 
prövning enligt ovanstående lagar.  

3 § Avgift för tillsyn och prövning ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

4 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggningstid som föranleds av att Miljö- och konsumentnämndens beslut överklagas. 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-19__20, reviderad ang Tobakslagen 2019-xx-xx 

Gäller fr.o.m. 2019-07-01,  

Timavgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till Prisindex kommunal verksamhet (PKV) och 
omräknas varje år baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober 
månad.  

Timavgift för 2019 är 1 156 kronor och regleras årligen enligt 5 § nedan. 

 

Rättslig grund 
Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel.  

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det följer av lag eller annan författning.  

Enligt 2 kap. 6 § samma lag får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar de totala 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen (självkostnadsprincipen). 

Enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning 
av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt 
tredje stycket får kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av 
folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 46 § Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får en kommun ta ut avgift för tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin 
kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen 

(2010:1622), tobakslagen (1993:581),  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och 
prövning enligt ovanstående lagar.  

3 § Avgift för tillsyn och prövning ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

4 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggningstid som föranleds av att Miljö- och konsumentnämndens beslut överklagas. 

5 § Taxan fastställs genom beslut i Kommunfullmäktige och vid årlig uppräkning enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) genom beslut av Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Fasta avgifter för tillsyn och prövning 
6 § Fasta avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 

(1993:581)  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel framgår av taxebilaga 1. 

7 § Den som är verksamhetsutövare/tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för 
hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan 
inbetald avgift återbetalas inte.  

Timavgift 
8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 

avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och konsumentnämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, föredragning 
och beslut etc. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimma nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den 
tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid 
multiplicerad med timavgiften. 

Höjning eller nedsättning av avgift 
10 § Har beslut om nytt tillstånd enligt alkohollagen fattats före den 1 oktober debiteras hel 

tillsynsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv 
tillsynsavgift. Samma gäller för anmälningsärenden och tillsynsavgift för servering eller 
detaljhandel med folköl samt detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 

11 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och konsumentnämnden i enskilda fall besluta att 
avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterskänkas.  

Avgiftens erläggande m.m. 
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad, Miljö- och konsumentnämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges på faktura. 
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Taxebilaga 1 
 
Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen 

Ansökningsavgift Avgift per 
år, kr 

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning   13 500 
Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten 7 500 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning 1 800 
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 1 200 
Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 700 
Ändringar i serveringstillstånd 5 000 
Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 200 
Kunskapsprov per person och tillfälle 1 500 
Förseningsavgift restaurangrapport 5 000 
Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen 2 500 
Ny ansökan efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov. Avgift för kunskapsprov 
tillkommer.  

1 500 

 
Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
Fast tillsynsavgift Avgift per 

år, kr 
Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per 
tillstånd.  
Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 
3% av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2. 

15 000 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.    5 000 
Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök Timavgift 
 
Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 
Rörliga avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker inkl. moms  

upp till 800 000 kr/år 
 

därefter för omsättning mellan: 
800 001 - 2 000 000 kr/år  
2 000 001 - 5 000 000 kr/år  
5 000 001 - 10 000 000 kr/år  
10 000 01 – 15 000 000 kr/år  
15 000 001 kr/år –     

 

 
3 % av 

årsomsättning 
 
25 000 kr/år 
27 500 kr/år 
30 000 kr/år 
32 500 kr/år 
35 000 kr/år 

 

 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 maj 2019

 B 901

Taxebilaga 1 
 
Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen 

Ansökningsavgift Avgift per 
år, kr 

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning   13 500 
Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten 7 500 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning 1 800 
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 1 200 
Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 700 
Ändringar i serveringstillstånd 5 000 
Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 200 
Kunskapsprov per person och tillfälle 1 500 
Förseningsavgift restaurangrapport 5 000 
Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen 2 500 
Ny ansökan efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov. Avgift för kunskapsprov 
tillkommer.  

1 500 

 
Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
Fast tillsynsavgift Avgift per 

år, kr 
Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per 
tillstånd.  
Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 
3% av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2. 

15 000 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.    5 000 
Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök Timavgift 
 
Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 
Rörliga avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker inkl. moms  

upp till 800 000 kr/år 
 

därefter för omsättning mellan: 
800 001 - 2 000 000 kr/år  
2 000 001 - 5 000 000 kr/år  
5 000 001 - 10 000 000 kr/år  
10 000 01 – 15 000 000 kr/år  
15 000 001 kr/år –     

 

 
3 % av 

årsomsättning 
 
25 000 kr/år 
27 500 kr/år 
30 000 kr/år 
32 500 kr/år 
35 000 kr/år 

 

 

  

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl samt 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 juli 2019 
 
Anmälan  
Vid ny anmälan tas avgift ut motsvarande en timmas tillsynstid Timavgift 
  
Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt vissa 
receptfria läkemedel 

Avgift per 
år, kr 

Folköl 2 100 
Vissa receptfria läkemedel 3 100 
  
Uppföljande kontroller vid avvikelser  
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 9 § Timavgift 

 
 
Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning  
från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 11 600 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 11 600 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden.   5 000 
Anmälan om förändrat tillstånd.   2 300 

 
 
Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Försäljnings av tobaksvaror 4 600  
Försäljnings av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 1 200  
Försäljnings av både tobaksvaror elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 5 800  
  
Uppföljande kontroller vid avvikelser  
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 § Timavgift 
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Om tillsynsavgiften 

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 
- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos verksamheten 
- inre tillsyn 
- service och information till företag 
- rådgivning 
- utbildningar (till exempel ansvarsfull alkoholservering) 

Tillsynsavgiften bekostar även handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 
verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode 
ingår inte i tillsynsavgiften.  

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan. 
 
Halv tillsynsavgift 
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om 
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.  
 

Om verksamheten upphör 

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas 
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.  
 

Halv avgift 
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit 
före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör 
före kalenderårets slut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör ansökningar eller anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 
 

                                                                                                                                                       E5 

 
Alternativt förslag    Kommunstyrelsen 
  2019-05-06 
 

 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 
 
Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning  
från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 8700 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 8700 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden. 3750 
Anmälan om förändrat tillstånd. 1725 

 
 
Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Försäljnings av tobaksvaror 3450 
Försäljnings av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 900 
Försäljnings av både tobaksvaror elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 4350 
  
Uppföljande kontroller vid avvikelser  
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 § Timavgift 

 
 
 
 
Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Om tillsynsavgiften 

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 
- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos verksamheten 
- inre tillsyn 
- service och information till företag 
- rådgivning 
- utbildningar (till exempel ansvarsfull alkoholservering) 

Tillsynsavgiften bekostar även handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 
verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode 
ingår inte i tillsynsavgiften.  

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan. 
 
Halv tillsynsavgift 
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om 
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.  
 

Om verksamheten upphör 

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas 
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.  
 

Halv avgift 
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit 
före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör 
före kalenderårets slut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör ansökningar eller anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 
 

                                                                                                                                                       E5 

 
Alternativt förslag    Kommunstyrelsen 
  2019-05-06 
 

 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 
 
Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning  
från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 8700 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 8700 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden. 3750 
Anmälan om förändrat tillstånd. 1725 

 
 
Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Försäljnings av tobaksvaror 3450 
Försäljnings av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 900 
Försäljnings av både tobaksvaror elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 4350 
  
Uppföljande kontroller vid avvikelser  
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 § Timavgift 

 
 
 
 
Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen   
Ärende E5  2019-05-06 
 

    

 

 

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
från och med 1 juli 2019 

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – står fast vid de synpunkter vi 
tidigare framfört vid behandling av alkoholtaxor, även i frågan om kommunens taxor 
kopplad till tillsyn vid tobaksförsäljning.   

Enligt kommunallagen får taxorna inte vara högre än de täcker de kostnader som tillsynen 
medför. Taxekollektivet ska därmed i högsta möjliga mån endast belastas med de 
särkostnader som direkt kan knytas till den tillsyn som utförs, och inte andra, 
förvaltningsgemensamma samkostnader, vilka funnits där även om inte tillsynen 
förekommit.  

Enligt det underlag vi fått för beslut, framstår det tyvärr som att åtminstone en del 
förvaltningsgemsamma kostnader vägs in och belastar taxekollektivet. (Exakt vilka kostnader 
och hur stor andel som tillsynsenheten tvingas bära är dock inte alldeles tydligt). Med 
anledning av detta lägger Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – ett 
alternativt förslag om tillståndsavgift.  

 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

Kommunstyrelsen 
2019-05-06 

E5 Taxa för prövning och tillsyn 
 
 
 

Protokollsanteckning 
 
 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på att återförsäljare av tobaksprodukter nu måste genomgå en 
tillståndsprövning. Tidigare har näringsidkare endast ålagts kravet att anmäla försäljning till kommunens 
tillståndsenhet, vilket inneburit att den enda form av uppföljning kring frågan utgjorts i form av tillsyn. 
 
Genom att erhålla ett tillstånd för försäljning av tobaksprodukter har myndigheter samt kommunen en 
bättre översikt kring omfattningen av tobaksförsäljning. Samtidigt föranleds en kontroll innan försäljning 
kan ske, vilket begränsar oseriösa aktörers vilja och tillgång till marknaden. Detta är något oerhört 
positivt för folkhälsan och kan bidra till att försäljning till minderåriga begränsas. 
 
Vår grundinställning är att en avgift bör utgå vid ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 
Dock är det viktigt att avgiften inte är för hög, då detta även avskräcker seriösa återförsäljare från att 
tillhandahålla produkterna. Syftet med lagförändringen ser vi som en förstärkt kartläggning av 
återförsäljare samt en begränsning för oseriösa aktörer. Det vore därmed olyckligt om tillgängligheten 
av tobaksprodukter begränsas i samhället som en konsekvens av tillståndsavgiften, där seriösa aktörer 
avstår från att vara återförsäljare av tobaksprodukter. Vi anser därmed att tillståndsavgiften bör vara i 
mindre omfattning. 
 
Förslagsvis kan man se över tillsynsavgiften för att kompensera det kommunala intäktsbortfallet, som i 
sin tur planeras finansiera den eller de tjänster som kommer behandla tillståndsansökningarna. På 
detta sätt skulle oseriösa aktörer åläggas mer frekventa tillsynstillfällen, vid exempelvis misstanke om 
försäljning till minderåriga. En högre tillsynsavgift hade därmed i förlängningen inneburit betydande 
kommunala avgifter till följd av de mer frekventa besök som tillståndsenheten skulle genomfört. 
Därigenom hade kommunen försvårat och omöjliggjort för oseriösa aktörer att bedriva handel med 
tobaksprodukter. 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd     Ledamot Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
2019-05-06 

E5 Taxa för prövning och tillsyn 
 
 
 

Protokollsanteckning 
 
 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på att återförsäljare av tobaksprodukter nu måste genomgå en 
tillståndsprövning. Tidigare har näringsidkare endast ålagts kravet att anmäla försäljning till kommunens 
tillståndsenhet, vilket inneburit att den enda form av uppföljning kring frågan utgjorts i form av tillsyn. 
 
Genom att erhålla ett tillstånd för försäljning av tobaksprodukter har myndigheter samt kommunen en 
bättre översikt kring omfattningen av tobaksförsäljning. Samtidigt föranleds en kontroll innan försäljning 
kan ske, vilket begränsar oseriösa aktörers vilja och tillgång till marknaden. Detta är något oerhört 
positivt för folkhälsan och kan bidra till att försäljning till minderåriga begränsas. 
 
Vår grundinställning är att en avgift bör utgå vid ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 
Dock är det viktigt att avgiften inte är för hög, då detta även avskräcker seriösa återförsäljare från att 
tillhandahålla produkterna. Syftet med lagförändringen ser vi som en förstärkt kartläggning av 
återförsäljare samt en begränsning för oseriösa aktörer. Det vore därmed olyckligt om tillgängligheten 
av tobaksprodukter begränsas i samhället som en konsekvens av tillståndsavgiften, där seriösa aktörer 
avstår från att vara återförsäljare av tobaksprodukter. Vi anser därmed att tillståndsavgiften bör vara i 
mindre omfattning. 
 
Förslagsvis kan man se över tillsynsavgiften för att kompensera det kommunala intäktsbortfallet, som i 
sin tur planeras finansiera den eller de tjänster som kommer behandla tillståndsansökningarna. På 
detta sätt skulle oseriösa aktörer åläggas mer frekventa tillsynstillfällen, vid exempelvis misstanke om 
försäljning till minderåriga. En högre tillsynsavgift hade därmed i förlängningen inneburit betydande 
kommunala avgifter till följd av de mer frekventa besök som tillståndsenheten skulle genomfört. 
Därigenom hade kommunen försvårat och omöjliggjort för oseriösa aktörer att bedriva handel med 
tobaksprodukter. 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd     Ledamot Kommunstyrelsen 
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Nr 50
Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås
2019-04-23 Dnr KS 2019-00363 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00363 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2019 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas            

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.           

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
   
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Avdelningschef 
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Nr 51
Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås
2019-04-23 Dnr KS 2019-00350 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00350 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2019 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas                       

Sammanfattning  
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.           

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås
  
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-05 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Individ- och familjeomsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del att Kommunstyrelsen ges en 
redovisning av Individ – och familjeomsorgsnämnden och AB Bostäders arbete 
med Bostad först.    

Reservationer 
Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för återremissyrkandet, se bilaga. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en 
protokollsanteckning, se bilaga.   

Ärendet i sin helhet 
Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och 
familjeomsorgsnämnden årligen kartlägga hemlösheten, analysera om 
kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. 

Årets hemlöshetskartläggning bygger på Socialstyrelsens nationella 
undersökning och dess definitioner av hemlöshetsituationer. Enkätfrågorna har 
besvarats av medarbetare inom Socialtjänstens fyra förvaltningar och visar på 
personers hemlöshetssituation under vecka 36. Antal registreringar är markant 
högre än 2017 och främst har ökningen skett i situation 2.  

Antalet individer som befinner sig i situation 2 hade minskat stadigt sedan 2011, 
men har nu ökat kraftigt de två senaste åren. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden förklarar ökningen till viss del med att enheten Unga 
vuxna tillkommit vilket innebär att det blivit lättare för en del av målgruppen att 
söka hjälp och därmed blir målgruppen även mer synlig. Enheten arbetar mot 
en ny målgrupp personer med missbruk mellan 18 och 25 år och antal ärenden 
inom åldersspannet 18 – 20 år har ökat med 200 % jämfört med tidigare. 
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Nr 52
Hemlöshetskartläggning 2018
2019-05-06 Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-05 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Individ- och familjeomsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del att Kommunstyrelsen ges en 
redovisning av Individ – och familjeomsorgsnämnden och AB Bostäders arbete 
med Bostad först.    

Reservationer 
Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för återremissyrkandet, se bilaga. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en 
protokollsanteckning, se bilaga.   

Ärendet i sin helhet 
Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och 
familjeomsorgsnämnden årligen kartlägga hemlösheten, analysera om 
kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. 

Årets hemlöshetskartläggning bygger på Socialstyrelsens nationella 
undersökning och dess definitioner av hemlöshetsituationer. Enkätfrågorna har 
besvarats av medarbetare inom Socialtjänstens fyra förvaltningar och visar på 
personers hemlöshetssituation under vecka 36. Antal registreringar är markant 
högre än 2017 och främst har ökningen skett i situation 2.  

Antalet individer som befinner sig i situation 2 hade minskat stadigt sedan 2011, 
men har nu ökat kraftigt de två senaste åren. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden förklarar ökningen till viss del med att enheten Unga 
vuxna tillkommit vilket innebär att det blivit lättare för en del av målgruppen att 
söka hjälp och därmed blir målgruppen även mer synlig. Enheten arbetar mot 
en ny målgrupp personer med missbruk mellan 18 och 25 år och antal ärenden 
inom åldersspannet 18 – 20 år har ökat med 200 % jämfört med tidigare. 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

I ett kompletterande svar från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uppger 
de att de ser att antalet redovisade i situation 2 ökat mer än det som beror på 
det ökade antalet placeringar för gruppen Unga Vuxna.  
 
De uppger också att de under mätperioden fick en del samtal ifrån handläggare 
som undrade kring definitionerna av de olika situationerna. Från en del av de 
samtalen förstod de att situation 2 ibland tolkats olika och att det kunde vara en 
del av förklaringen till ökningen. De skriver att de inte vet om det är så och det 
är omöjligt att uppge ett antal på hur många det i så fall skulle röra sig om, men 
de har haft med det som en möjlig felkälla i vår analys. 
 
De har därför lagt in en plan för att tydliggöra definitionerna inför nästa 
kartläggning för att på sätt säkerställa att handläggarna registrerar i rätt situation. 
 
 
 
Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend, vilket är 
motsatt den nationella trenden i landet. Orsaken kan vara handläggarnas 
medvetenhet och stringens i bedömning av behovet gällande sociala kontrakt 
och övergångslägenheter.  

Oroväckande är att många i åldrarna 18 – 35 år är inom situation 1. Det finns 
ett behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av 
målgruppen och hitta framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. 
Viktigt är att fortsätta det förebyggande arbetet inom Vräkningsförebyggande 
enheten. Ett stort antal av de hemlösa är förälder till barn, 18 år eller yngre, 
vilket drabbar barnen hårt oavsett i vilken situation den hemlösa befinner sig. 
Inom situation 3 återfinns familjer som före verkställighet av vräkning väljer att 
flytta och exempelvis bo tillfälligt hos släktingar och bekanta.  
 

Planerade förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning är:  
 
 Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 

 Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 

  Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, både 
Klintesväng och Badhusgatan berörs.  

 Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  

 Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har 
förmedlats till Kommunstyrelsen för beslut.            

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
2. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om möjliga 

felkällor  

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

   
 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

I ett kompletterande svar från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uppger 
de att de ser att antalet redovisade i situation 2 ökat mer än det som beror på 
det ökade antalet placeringar för gruppen Unga Vuxna.  
 
De uppger också att de under mätperioden fick en del samtal ifrån handläggare 
som undrade kring definitionerna av de olika situationerna. Från en del av de 
samtalen förstod de att situation 2 ibland tolkats olika och att det kunde vara en 
del av förklaringen till ökningen. De skriver att de inte vet om det är så och det 
är omöjligt att uppge ett antal på hur många det i så fall skulle röra sig om, men 
de har haft med det som en möjlig felkälla i vår analys. 
 
De har därför lagt in en plan för att tydliggöra definitionerna inför nästa 
kartläggning för att på sätt säkerställa att handläggarna registrerar i rätt situation. 
 
 
 
Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend, vilket är 
motsatt den nationella trenden i landet. Orsaken kan vara handläggarnas 
medvetenhet och stringens i bedömning av behovet gällande sociala kontrakt 
och övergångslägenheter.  

Oroväckande är att många i åldrarna 18 – 35 år är inom situation 1. Det finns 
ett behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av 
målgruppen och hitta framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. 
Viktigt är att fortsätta det förebyggande arbetet inom Vräkningsförebyggande 
enheten. Ett stort antal av de hemlösa är förälder till barn, 18 år eller yngre, 
vilket drabbar barnen hårt oavsett i vilken situation den hemlösa befinner sig. 
Inom situation 3 återfinns familjer som före verkställighet av vräkning väljer att 
flytta och exempelvis bo tillfälligt hos släktingar och bekanta.  
 

Planerade förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning är:  
 
 Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 

 Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 

  Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, både 
Klintesväng och Badhusgatan berörs.  

 Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  

 Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har 
förmedlats till Kommunstyrelsen för beslut.            

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
2. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om möjliga 

felkällor  

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

   
 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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KU1
Alternativt förslag Kommunstyrelsen 

2019-05-06 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Hemlöshetskartläggning 2018 

Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgsnämnden årligen 
kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge 
förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. 

Från nämnden saknas analys om effekter av gjorda insatser och förslag på åtgärder utgår inte 
från gjord mätning utan från redan givna budgetuppdrag. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Ärendet återremitteras.  

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

Kommunstyrelsen 
2019-05-06 

KU1 Hemlöshetskartläggning 2018 
 
 

 

Protokollsanteckning 
 
 
Vi anmärker att det råder en ovisshet kring tolkningen av personer som ingår i situation 2, där flertalet 
handläggare uppvisat varierande bedömningar. Det är oroväckande att så tydliga signaler inkommer 
som ifrågasätter rapportens kvalitet, vilket i sin tur återger bristande och otillförlitligt material till de 
förtroendevalda. Det rimliga handlandet vore att förvaltningen förtydligade tolkningen av hemlösa 
personer i de olika situationerna för att just motverka en variation i densamma. Det är även olyckligt att 
ansvarig nämnd samt politiker inte uppdagat saken i god tid för att korrigera detta. 
 
Fortsättningsvis noterar vi att denna kartläggning endast sker årligen under en vecka. Säsongen som 
kartläggningen äger rum vid kan bidra till att antalet personer som har kontakt med aktuella nämnder 
blir missvisande. Det är inte en rimlig förutsättning att alla aktuella individer i hemlöshet uppsöker 
bistånd i form av myndighetsutövning när väderförhållandena tillåter boende samt uppehälle utomhus.  
 
Avslutningsvis misstänker vi att mörkertalet är stort gällande människor i hemlöshet, dels på grund av 
en misstro mot svensk myndighetsutövning. Det är därmed olyckligt att utredningen inte omfattar en 
uppsökande verksamhet och därigenom stärker rapportens kvalitet samt uppföljning för de 
förtroendevalda. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd     Ledamot Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
2019-05-06 

KU1 Hemlöshetskartläggning 2018 
 
 

 

Protokollsanteckning 
 
 
Vi anmärker att det råder en ovisshet kring tolkningen av personer som ingår i situation 2, där flertalet 
handläggare uppvisat varierande bedömningar. Det är oroväckande att så tydliga signaler inkommer 
som ifrågasätter rapportens kvalitet, vilket i sin tur återger bristande och otillförlitligt material till de 
förtroendevalda. Det rimliga handlandet vore att förvaltningen förtydligade tolkningen av hemlösa 
personer i de olika situationerna för att just motverka en variation i densamma. Det är även olyckligt att 
ansvarig nämnd samt politiker inte uppdagat saken i god tid för att korrigera detta. 
 
Fortsättningsvis noterar vi att denna kartläggning endast sker årligen under en vecka. Säsongen som 
kartläggningen äger rum vid kan bidra till att antalet personer som har kontakt med aktuella nämnder 
blir missvisande. Det är inte en rimlig förutsättning att alla aktuella individer i hemlöshet uppsöker 
bistånd i form av myndighetsutövning när väderförhållandena tillåter boende samt uppehälle utomhus.  
 
Avslutningsvis misstänker vi att mörkertalet är stort gällande människor i hemlöshet, dels på grund av 
en misstro mot svensk myndighetsutövning. Det är därmed olyckligt att utredningen inte omfattar en 
uppsökande verksamhet och därigenom stärker rapportens kvalitet samt uppföljning för de 
förtroendevalda. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd     Ledamot Kommunstyrelsen 
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Individ och familjeomsorgsförvaltningen
Postadress
Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 74 

Hemsida
boras.se

E-post
ifo@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vx

Vanja Myrén Grönlund 
vanja.myren@boras.se

Sida
1(1)

Datum
2019-03-27

Till 
Kommunstyrelsen
Borås Stad 

Möjliga felkällor till hemlöshetskartläggningen 2018 

I analysen av Hemlöshetskartläggningen 2018, reagerade vi på att situation 2 
ökat mer än det som beror på det ökade antalet placeringar för gruppen Unga 
Vuxna.  

Vi fick under mätperioden en del samtal ifrån handläggare som undrade kring 
definitionerna av de olika situationerna. Från en del av de samtalen förstod vi 
att situation 2 ibland tolkats olika och att det kunde vara en del av förklaringen 
till ökningen.  

Vi vet inte om det är så och det är omöjligt att uppge ett antal på hur många det 
i så fall skulle röra sig om, men vi har haft med det som en möjlig felkälla i vår 
analys. 

Det finns alltid en liten risk att de som svarar tolkar definitionerna olika.  
Vi har därför lagt in en plan för att tydliggöra definitionerna inför nästa 
kartläggning för att på sätt säkerställa att handläggarna registrerar i rätt situation. 

Vanja Myrén Grönlund 
Verksamhetschef 
Individ och Familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 2018 
Handläggare: 
Vanja Myrén, Verksamhetschef, 033-35 33 83 

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
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Handläggare: 
Vanja Myrén, Verksamhetschef, 033-35 33 83 

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
 

3 

Bakgrund  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, 
analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. Uppdraget är fastställt av Kommunfullmäktige i programmet mot 
hemlöshet. 

År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad. 2005, 2011 och 2017 gjordes en nationell 
kartläggning av Socialstyrelsen.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2018 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen. Resultatet omfattar därmed enbart 
personer som har kontakt med dessa förvaltningar.  
 
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som 
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, enligt Socialstyrelsens definition av hemlösa 
(se sida 4). Även uppgifter om barn och ungdomar som lever på egen hand under hemlösa 
förhållanden omfattas av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.  
 
Socialstyrelsens undersökning 2011 och 2017 hämtade in uppgifter från betydligt fler 
verksamheter. Uppgiftslämnare var medarbetare inom socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-
hem, kriminalvård, frivården, häkten och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- 
respektive mansjourer, beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, 
vårdcentraler och akutmottagningar. 
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
 

3 

Bakgrund  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, 
analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. Uppdraget är fastställt av Kommunfullmäktige i programmet mot 
hemlöshet. 

År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad. 2005, 2011 och 2017 gjordes en nationell 
kartläggning av Socialstyrelsen.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2018 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen. Resultatet omfattar därmed enbart 
personer som har kontakt med dessa förvaltningar.  
 
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som 
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, enligt Socialstyrelsens definition av hemlösa 
(se sida 4). Även uppgifter om barn och ungdomar som lever på egen hand under hemlösa 
förhållanden omfattas av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.  
 
Socialstyrelsens undersökning 2011 och 2017 hämtade in uppgifter från betydligt fler 
verksamheter. Uppgiftslämnare var medarbetare inom socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-
hem, kriminalvård, frivården, häkten och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- 
respektive mansjourer, beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, 
vårdcentraler och akutmottagningar. 
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
 

4 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 
 
Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat och analys 
Totalt antal personer i hemlös situation 
 
 
År 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal registrerade hemlösa personer 331 363 319 264 354 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 441 enkäter. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstod 354 unika personer. 20 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom flera förvaltningar. Andelen 
dubbelrapporterade personer ökade med 5 % jämfört med 2016. Anledningen till detta kan vara 
att 2018 var första året som undersökningen förmedlats till Vård- och äldreförvaltningen samt 
enheten Jobb Borås inom Arbetslivsförvaltningen och att de personer som registrerats av dem 
redan varit kända av övriga registratorer.  
 
 
Situation 1 
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 
 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. Dock har 
antalet inte ökat sedan 2015. Av den lilla minskningen kan dock inte slutsats dras att trenden är 
nedåtgågående utan beror snarare på variation utifrån exempelvis mätvecka.  
 
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 Kvinna Man Totalt 
Annat, ange vad:|Avhyst fr. bostadsrätt, hemlös/bor i bil   1 1 
Annat, ange vad:|Sjukhus   1 1 
Husvagn/Campingstuga 3 2 5 
Härbärge/Akutboende 3 7 10 
Offentliga utrymmen/Utomhus 1 3 4 
Ofrivilligt kontraktslöst boende hos kompisar/bekanta 1 3 4 
Ofrivilligt kontraktslöst boende hos släktingar/familj 2 1 3 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4   4 
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende)   2 2 
Tillfälligt inneboende, max tre månader, hos privatpersoner   1 1 
Vet ej   2 2 
Totalt 14 23 37 
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Resultat och analys 
Totalt antal personer i hemlös situation 
 
 
År 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal registrerade hemlösa personer 331 363 319 264 354 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 441 enkäter. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstod 354 unika personer. 20 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom flera förvaltningar. Andelen 
dubbelrapporterade personer ökade med 5 % jämfört med 2016. Anledningen till detta kan vara 
att 2018 var första året som undersökningen förmedlats till Vård- och äldreförvaltningen samt 
enheten Jobb Borås inom Arbetslivsförvaltningen och att de personer som registrerats av dem 
redan varit kända av övriga registratorer.  
 
 
Situation 1 
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 
 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. Dock har 
antalet inte ökat sedan 2015. Av den lilla minskningen kan dock inte slutsats dras att trenden är 
nedåtgågående utan beror snarare på variation utifrån exempelvis mätvecka.  
 
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 Kvinna Man Totalt 
Annat, ange vad:|Avhyst fr. bostadsrätt, hemlös/bor i bil   1 1 
Annat, ange vad:|Sjukhus   1 1 
Husvagn/Campingstuga 3 2 5 
Härbärge/Akutboende 3 7 10 
Offentliga utrymmen/Utomhus 1 3 4 
Ofrivilligt kontraktslöst boende hos kompisar/bekanta 1 3 4 
Ofrivilligt kontraktslöst boende hos släktingar/familj 2 1 3 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4   4 
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende)   2 2 
Tillfälligt inneboende, max tre månader, hos privatpersoner   1 1 
Vet ej   2 2 
Totalt 14 23 37 
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Situation 2  
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 
 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 hade minskat stadigt sedan 2011, men har nu ökat 
kraftigt de två senaste åren.  
En av orsakerna till ökningen kan vara att placeringar på HVB-hem har ökat något sedan 2016. 
Ett antal av de placerade personerna har ingen bostad att återvända till efter placering. Sedan 
2016 har enheten Unga vuxna startats upp. Enheten arbetar mot en ny målgrupp personer med 
missbruk mellan 18 och 25 år. Antal ärenden inom åldersspannet 18 – 20 år har ökat med 200 % 
jämfört med tidigare. 
 
 
Situation 3 
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 
 
 
Antalet individer i situation 3 (personer som t.ex. har biståndet socialt kontrakt eller 
övergångslägenhet) har ökat sedan 2017, men minskat i jämförelse med antalet sedan 2014 och 
framåt.  
Det finns ingen naturlig förklaring till varför antalet 2017 skulle vara så lågt. Däremot kan 
konstateras att den nedåtgående trenden kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat 
och antalet beviljade sociala kontrakt minskat. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala 
kontrakt och i oktober 2018 var det 30. Även antalet beviljade övergångslägenheter har minskat 
från 87 i oktober 2016 till 72 i oktober 2018.  
 
 
Situation 4  
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 
 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst är i år 99 personer, vilket är det högst 
registrerade antalet hittills. Mörkertalet i denna grupp är troligtvis stort då kartläggningen endast 
mäter de som har kontakt med Socialtjänsten under mätveckan. Den ökade siffran kan bero på 
att antalet ökar och/eller att fler i den här situationen vänder sig till Socialtjänsten för att få hjälp.  
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Barn som lever under hemlösa förhållanden utom familjen 
 
Tidigare år omfattades barn som lever på egen hand under hemlösa förhållande i situation 5. 
Situation 5 är dock borttagen från Socialstyrelsens nationella undersökning. Då Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen anser det viktigt att ha vetskap om de barn som lever på egen hand 
under hemlösa förhållanden har frågan dock ställts i årets undersökning. 2 barn, båda 17 år, har 
registrerats och antalet har pendlat mellan 1 och 4 barn per år sedan 2013, då situation 5 var med 
för första gången. De 2 barn som registrerats i år är inkluderade i resultatet och analysen av årets 
undersökning.  
 
Det är fem barn som registrerats men som tagits bort då de är 6 år eller yngre. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen anser inte att det är troligt att de lever på egen hand under hemlösa 
förhållanden. De yngre barnen bör inrymmas inom frågeställningen om den hemlöse personen är 
förälder till barn som är 18 år eller yngre. 
 
 
 
Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i alla 4 situationerna. Det är dock i 
hemlöshetssituation 2 som andelen män är störst. Inom hemlöshetssituationer 2 och 3 har 
andelen män ökat med 7 % respektive 6% från föregående år medan andelen kvinnor minskat 
med motsvarande andel. Fördelningen mellan könen i hemlöshetssituation 4 ligger i nivå med 
föregående år. Vid djupare analys av situation 1 kan utläsas att 4 av kvinnorna i situation 1 bor på 
skyddat boende/kvinnojour.   
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Situation 2  
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 
 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 hade minskat stadigt sedan 2011, men har nu ökat 
kraftigt de två senaste åren.  
En av orsakerna till ökningen kan vara att placeringar på HVB-hem har ökat något sedan 2016. 
Ett antal av de placerade personerna har ingen bostad att återvända till efter placering. Sedan 
2016 har enheten Unga vuxna startats upp. Enheten arbetar mot en ny målgrupp personer med 
missbruk mellan 18 och 25 år. Antal ärenden inom åldersspannet 18 – 20 år har ökat med 200 % 
jämfört med tidigare. 
 
 
Situation 3 
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 
 
 
Antalet individer i situation 3 (personer som t.ex. har biståndet socialt kontrakt eller 
övergångslägenhet) har ökat sedan 2017, men minskat i jämförelse med antalet sedan 2014 och 
framåt.  
Det finns ingen naturlig förklaring till varför antalet 2017 skulle vara så lågt. Däremot kan 
konstateras att den nedåtgående trenden kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat 
och antalet beviljade sociala kontrakt minskat. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala 
kontrakt och i oktober 2018 var det 30. Även antalet beviljade övergångslägenheter har minskat 
från 87 i oktober 2016 till 72 i oktober 2018.  
 
 
Situation 4  
 
Resultat 
kartläggning i 
Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 
 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst är i år 99 personer, vilket är det högst 
registrerade antalet hittills. Mörkertalet i denna grupp är troligtvis stort då kartläggningen endast 
mäter de som har kontakt med Socialtjänsten under mätveckan. Den ökade siffran kan bero på 
att antalet ökar och/eller att fler i den här situationen vänder sig till Socialtjänsten för att få hjälp.  
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Barn som lever under hemlösa förhållanden utom familjen 
 
Tidigare år omfattades barn som lever på egen hand under hemlösa förhållande i situation 5. 
Situation 5 är dock borttagen från Socialstyrelsens nationella undersökning. Då Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen anser det viktigt att ha vetskap om de barn som lever på egen hand 
under hemlösa förhållanden har frågan dock ställts i årets undersökning. 2 barn, båda 17 år, har 
registrerats och antalet har pendlat mellan 1 och 4 barn per år sedan 2013, då situation 5 var med 
för första gången. De 2 barn som registrerats i år är inkluderade i resultatet och analysen av årets 
undersökning.  
 
Det är fem barn som registrerats men som tagits bort då de är 6 år eller yngre. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen anser inte att det är troligt att de lever på egen hand under hemlösa 
förhållanden. De yngre barnen bör inrymmas inom frågeställningen om den hemlöse personen är 
förälder till barn som är 18 år eller yngre. 
 
 
 
Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i alla 4 situationerna. Det är dock i 
hemlöshetssituation 2 som andelen män är störst. Inom hemlöshetssituationer 2 och 3 har 
andelen män ökat med 7 % respektive 6% från föregående år medan andelen kvinnor minskat 
med motsvarande andel. Fördelningen mellan könen i hemlöshetssituation 4 ligger i nivå med 
föregående år. Vid djupare analys av situation 1 kan utläsas att 4 av kvinnorna i situation 1 bor på 
skyddat boende/kvinnojour.   
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Hemlösheten – ett återkommande problem 

 
 
Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat sedan 2015 och 2016. 2016 
var det färre där hemlösheten var ett nytt problem, men i årets undersökning har det skett en 
ökning och antalet är i nivå med 2015.   
 
Att hemlösheten är ett återkommande problem kan kopplas till nästkommande diagram som 
visar på en förskjutning i längd av hemlöshet (se s.8). 
 
I årets undersökning är det 45 registratorer, dvs. 13 % av de som svarat på frågan som inte vet 
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte. Dessutom är det 1 % av registratorerna 
som inte besvarat frågan. Det kan antas att orsaken till att frågan ej besvarats är att registratorn 
inte vet. Om det antagandet stämmer så är det 14 % av registratorerna som inte vet om 
hemlösheten är ett nytt eller återkommande problem. Åren 2016 och 2015 var det 26 respektive 
22 % som svarade att de inte visste. Det kan därmed klarläggas att detta är en fråga som inte alltid 
ställs till personer där det framkommer att det finns en hemlöshetsproblematik, men att frågan 
ställs mer frekvent än tidigare.  
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Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
  2015 2016 2018 
0-6 månader 75 60 52 
7-11 månader 23 16 36 
1-3 år 82 80 95 
4-6 år 45 45 40 
7-9 år 36 26 27 
10 år eller längre 42 43 43 
Vet ej 60 49 57 
Ej angett     4 
Totalt 363 319 354 

 
Det har främst skett en ökning i spannet 7-11 månader 1-3 år jämfört med föregående år.  
Det kan tyda på att de som blev hemlösa under föregående år inte lyckats bryta sin hemlösa 
situation. Tendensen är att 0-6 månader minskar. Förra året var det 19 % och i år är det knappt 
15 % i spannet 0-6 månader.  De som varit hemlösa i 10 år eller längre (12 %) ligger i nivå med 
föregående år.  
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Hemlösheten – ett återkommande problem 

 
 
Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat sedan 2015 och 2016. 2016 
var det färre där hemlösheten var ett nytt problem, men i årets undersökning har det skett en 
ökning och antalet är i nivå med 2015.   
 
Att hemlösheten är ett återkommande problem kan kopplas till nästkommande diagram som 
visar på en förskjutning i längd av hemlöshet (se s.8). 
 
I årets undersökning är det 45 registratorer, dvs. 13 % av de som svarat på frågan som inte vet 
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte. Dessutom är det 1 % av registratorerna 
som inte besvarat frågan. Det kan antas att orsaken till att frågan ej besvarats är att registratorn 
inte vet. Om det antagandet stämmer så är det 14 % av registratorerna som inte vet om 
hemlösheten är ett nytt eller återkommande problem. Åren 2016 och 2015 var det 26 respektive 
22 % som svarade att de inte visste. Det kan därmed klarläggas att detta är en fråga som inte alltid 
ställs till personer där det framkommer att det finns en hemlöshetsproblematik, men att frågan 
ställs mer frekvent än tidigare.  
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Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
  2015 2016 2018 
0-6 månader 75 60 52 
7-11 månader 23 16 36 
1-3 år 82 80 95 
4-6 år 45 45 40 
7-9 år 36 26 27 
10 år eller längre 42 43 43 
Vet ej 60 49 57 
Ej angett     4 
Totalt 363 319 354 

 
Det har främst skett en ökning i spannet 7-11 månader 1-3 år jämfört med föregående år.  
Det kan tyda på att de som blev hemlösa under föregående år inte lyckats bryta sin hemlösa 
situation. Tendensen är att 0-6 månader minskar. Förra året var det 19 % och i år är det knappt 
15 % i spannet 0-6 månader.  De som varit hemlösa i 10 år eller längre (12 %) ligger i nivå med 
föregående år.  
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Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre. 

 
 
  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Totalt 
Ja 12 16 59 35 122 
Nej 24 44 96 58 222 
Vet ej 1 1 2 6 10 
Totalt 37 61 157 99 354 

 
34 % av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Det 
ligger i nivå med 2015 och 2016 års undersökning. En ökning av hemlösa personer med barn har 
skett inom situation 2 och 4. 32 % av individerna i situation 1 har barn. 2016 var det 34 % och 
2015 var det 37 %. Flest antal föräldrar finns inom situation 3.  
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Fördelning av försörjning 

Försörjning Sit. 
1 

Sit. 
2 

Sit. 
3 

Sit. 
4 

Ej 
angett Totalt 

Aktivitetsstöd, rehabiliteringsersättning   1 7 6   14 

Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag  
    10 4 1 15 

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 15 17 62 44   138 

Introduktionsersättning för flyktingar     1 1   2 

Lön från regelbundet arbete 3 1 13 6   23 

Lön från tillfälliga arbeten     5 3   8 

Saknar inkomstkälla 6 7 1 9   23 

Sjukersättning, aktivitetsersättning 
(tidigare sjukbidrag, förtidspension) 

5 14 37 13   69 

Sjukpenning, föräldrapenning 2 3 10 7   22 

Studiemedel   1 3 6   10 

Vet ej 4 5 11 13   33 

Ålderspension 3 6 19 3 1 32 

Etableringsersättning     8 1   9 

Annat   6 1 1   8 

Totalt 38 61 188 117 2 406 

 
39 % har sin försörjning eller delar av den via ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).  
6,5 % saknar helt inkomstkälla. Övriga försörjer sig på annat sätt såsom lön, ålderspension, 
sjukpenning, föräldrapenning etc. 9 % av registratorerna har svarat vet ej. På denna fråga i 
undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att totalsumman är större 
än totalt antal registrerade personer.  
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Fördelning av försörjning 

Försörjning Sit. 
1 

Sit. 
2 

Sit. 
3 

Sit. 
4 

Ej 
angett Totalt 

Aktivitetsstöd, rehabiliteringsersättning   1 7 6   14 

Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag  
    10 4 1 15 

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 15 17 62 44   138 

Introduktionsersättning för flyktingar     1 1   2 

Lön från regelbundet arbete 3 1 13 6   23 

Lön från tillfälliga arbeten     5 3   8 

Saknar inkomstkälla 6 7 1 9   23 

Sjukersättning, aktivitetsersättning 
(tidigare sjukbidrag, förtidspension) 

5 14 37 13   69 

Sjukpenning, föräldrapenning 2 3 10 7   22 

Studiemedel   1 3 6   10 

Vet ej 4 5 11 13   33 

Ålderspension 3 6 19 3 1 32 

Etableringsersättning     8 1   9 

Annat   6 1 1   8 

Totalt 38 61 188 117 2 406 

 
39 % har sin försörjning eller delar av den via ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).  
6,5 % saknar helt inkomstkälla. Övriga försörjer sig på annat sätt såsom lön, ålderspension, 
sjukpenning, föräldrapenning etc. 9 % av registratorerna har svarat vet ej. På denna fråga i 
undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att totalsumman är större 
än totalt antal registrerade personer.  
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Bidragande faktorer till hemlöshet 
  Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Ej 

angett Totalt 

Arbetslöshet/Ingen stadigvarande inkomst 3 5 11 18   37 
Fysisk/somatisk ohälsa     4 5   9 
Konflikt i familjen 5 2 3 7   17 
Missbruks- beroendeproblem 17 37 71 14   139 

Personen godkänns inte som hyresgäst på den 
ordinarie bostadsmarknaden 6 7 52 15 1 81 

Personen har inte något boende ordnat efter 
institutionsplacering, kriminalvård, behandling, 
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 
vårdgivare/HVB-hem 

3 12 6 8   29 

Psykisk ohälsa 9 17 23 22   71 
Skilsmässa/separation 3 3 3 10   19 
Vräkning på grund av obetald 
hyra/störningar/annan vräkningsgrund 14 14 57 17 1 102 

Våld i nära relation 5 3 14 16   23 
Annat 2 4 22 1 1 44 
Vet ej 2 4 6 15   29 

Totalt 69 108 272 148 3 600 
 
Registratorerna har bedömt att 39 % av de personer som omfattas av hemlöshetssituationen 
beror på att de har missbruks/beroendeproblematik. 61 % av de hemlösa har inte en missbruks-
/beroendeproblematik. Föregående år var det 52 % som inte hade en missbruks-/beroende 
problematik. Det kan konstateras att missbruk/beroendeproblematiken minskar som orsak till 
hemlösheten, men att det finns ett antal andra faktorer att belysa och undersöka vidare.   
 
29 % har vräkts från sin bostad. 23 % godkänns inte på ordinarie bostadsmarknad, vilket är en 
ökning med nästan det dubbla från 2016 (12 %). 
I kategorin Annat har angetts att 13 personer har kommit till Sverige utifrån anknytning. Brand i 
bostad, konflikt med förvaltare, avliden sambo samt olovlig uthyrning är andra exempel som 
angetts som Annat. 
 
Antal personer i hemlöshet som registrerats är 354 och totalt har registratorerna angett 600 
bidragande faktorer. Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak till hemlösheten. 
Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan mellan flera olika 
aktörer behövs och är viktigt i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet 

 
 
I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har en missbruks-
/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 46 % av de hemlösa inom 
situation 1 har en missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en minskning mot föregående år då 
det var 66 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av 
hemlöshetsproblematiken. 
 

 
 
Möjlighet att registrera flera typer av missbruk per person har funnit, då det förekommer ett 
blandmissbruk. Det är fler personer (33) inom situation 2 som missbrukar narkotika medan det är 
fler personer (39) inom situation 3 som missbrukar alkohol. Från och med årsskiftet 2017/2018 
infördes ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att 
kommunernas och landstingens ansvar för spelmissbruk förtydligas har kategorin spel om pengar 
som en typ av missbruk/beroende lagts till i årets undersökning. Dock har ingen registrering av 
denna typ av missbruk bland personer i hemlöshet gjorts.   
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Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet 

 
 
I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har en missbruks-
/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 46 % av de hemlösa inom 
situation 1 har en missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en minskning mot föregående år då 
det var 66 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av 
hemlöshetsproblematiken. 
 

 
 
Möjlighet att registrera flera typer av missbruk per person har funnit, då det förekommer ett 
blandmissbruk. Det är fler personer (33) inom situation 2 som missbrukar narkotika medan det är 
fler personer (39) inom situation 3 som missbrukar alkohol. Från och med årsskiftet 2017/2018 
infördes ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att 
kommunernas och landstingens ansvar för spelmissbruk förtydligas har kategorin spel om pengar 
som en typ av missbruk/beroende lagts till i årets undersökning. Dock har ingen registrering av 
denna typ av missbruk bland personer i hemlöshet gjorts.   
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Hemlöshetssituation fördelat i åldersintervaller 

 
 

  15-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65- 

Ej 
angett 

ålder Totalt 
Situation 1   8 8 7 5 5 4   37 
Situation 2   10 16 14 10 5 6   61 
Situation 3   11 21 28 41 32 22 2 157 
Situation 4 2 26 24 13 20 9 5   99 
Totalt 2 55 69 62 76 51 37 2 354 

 
 
Det är flest hemlösa personer inom åldersintervallet 46-55 år. Det finns dock skillnader i vilket 
åldersintervall som är störst inom de olika situationerna. Inom situation 1 är det flest inom 
åldersintervallet 18-25 och 26-35 år och tendensen är det är färre personer inom situation 1 desto 
högre åldersintervallet är. 18-25 är även den ålder där det är flest hemlösa inom situation 4 och 
även där är tendensen nedåtgående desto högre upp i åldrarna man kommer.  
Inom situation 2 är det flest inom åldersintervallet 26-35 år. Inom situation 3 är det flest inom 
åldersintervallet 46-55 år. De två registreringar som gjorts gällande barnen, 17 år, är hemlösa i 
enlighet med situation 4.  
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Information och reflektioner från enheten Personligt ombud 
 
Enheten Personligt ombud arbetar inte längre uppsökande på samma sätt som 2016. Ändå har 
medarbetarna på enheten fram till 30/10 2018 mött 45 hemlösa personer, vilket är lika många 
som 2016.  
 
 
Fördelning i situation av de 45 hemlösa personerna. 

 
I situation 1 och 2 återfinns ett något större antal män medan det i situation 3 och 4 återfinns 
något fler kvinnor.  
 
 
  Åldersspann 
Situation 1  19-66 
Situation 2  27-63 
Situation 3  19-68  
Situation 4 Se nedan 

 
Situation 4 har delats in i 3 åldersintervall. I intervallet 22-29 år är det 9 personer, i intervallet 30-
38 år är det 10 personer och i intervallet 41-60 år är det 4 personer. Enligt personligt ombud är 
det en stor andel av de som bor hos vänner och bekanta yngre, upp till 38 år. Detta 
överensstämmer med analysen av den totala hemlöshetskartläggningen. 
 
Antal personer/åldersintervall i situation 4 
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Fördelning av kön per åldersintervall för de totalt 45 hemlösa personerna 

 
 
 
Precis som 2016 möter personliga ombuden hemlösa personer där merparten har liten eller ingen 
förmåga att söka bostäder på egen hand. De uttrycker att det fortfarande saknas en stödfunktion i 
samhället när det gäller bostadssökande.  
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Sammanfattande reflektioner 
I årets undersökning har det skett en kraftig ökning av registreringar av hemlösa personer jämfört 
med 2017 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen. Från 264 till 354 
registrerade hemlösa personer. Socialstyrelsens undersökning går ut till ett större antal aktörer, än 
den lokala undersökningen där registratorerna enbart är medarbetare inom det sociala klustret, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Trots detta så har fler 
registreringar gjorts i den lokala undersökningen varje år sedan 2014 än de registreringar som 
gjordes i Socialstyrelsens undersökning 2017. Antalet av årets registreringar ligger i nivå med 2015 
års registreringar.  
 
Ett antal skillnader finns mellan Socialstyrelsens undersökning och den lokala undersökningen 
vilket delvis kan förklara differensen mellan antal registreringar som görs. En skillnad är att 
Socialstyrelsen gör sin undersökning i april månad, medan den lokala görs i september månad. 
Undersökningen görs under en mätvecka och det ger en ögonblicksbild av hur 
hemlöshetssituationen ser ut just då. Dock är det 84 % av de hemlösa som har varit hemlösa i 7 
månader eller mer, vilket innebär att differensen mellan april och september månad inte skulle 
utgöra en så stor skillnad att det skulle ge ett annorlunda resultat i Socialstyrelsens undersökning 
gentemot den lokala.  
Metoden är ytterligare en orsak som kan påverka antalet registreringar. Den lokala 
undersökningen föregås av förberedande mailutskick med tidsplan för undersökningen, 
information om undersökningen i flera omgångar samt påminnelse till förvaltningar/enheter där 
antalet registreringar är få för att säkerställa att ingen missat att fylla i enkäten. Lokalkännedomen 
och ihärdigheten i att få in ett så reellt antal som möjligt kan påverka antalet registreringar.  
 
Även om antalet registreringar är många i år finns dock ett stort mörkertal. Som kan ses längt ner 
i Socialstyrelsens definitioner finns ett antal personer i hemlöshet som inte registreras i 
undersökningen. De personer som inte omfattas av Socialtjänstlagen är inte en del av 
undersökningen, vilket innebär att det finns flera hemlösa grupper/personer som inte finns med i 
denna analys. Bostadsbristen är stor i Borås och det kan därför vara svårt att hitta bostad trots att 
personen har egen försörjning. Även hyresnivåerna är höga och även om en person har 
försörjningsstöd så är hyrorna många gånger så höga att försörjningsstödet inte räcker till. Det 
kan även finnas ett antal personer som skulle kunna få hjälp av Socialtjänsten, men som av olika 
skäl väljer att inte vända sig till Socialtjänsten.  
 
Medarbetare inom Vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av 
olika anledningar är föremål för vräkning. Deras bild är att det finns en ökning av barnfamiljer 
inom denna målgrupp. Istället för att invänta att vräkning beslutas/verkställs väljer att flytta från 
bostaden och tillfälligt bo kontraktslöst hos närstående/bekanta, som inneboende hos 
privatperson eller i ett tillfälligt andrahandsboende. Om de vräks har de mindre möjligheter att i 
ett senare skede återigen komma in på bostadsmarknaden. Ett stort antal barnfamiljer som 
vräkningsförebyggande enheten träffar har inte ett eget hyreskontrakt utan bor med ett så kallat 
otillåtet andrahandskontrakt. Ett otillåtet andrahandskontrakt innebär att man har ett osäkert 
boende och kan bli tvingade att flytta med omedelbar verkan och de flesta betalar dubbel hyra 
varje månad. 
Barnen som lever i dessa familjer drabbas mycket hårt då de inte är lika synliga som om de hade 
vräkts. De har dock inte någon stadigvarande trygg tillvaro. Hemlösheten har ofta en negativ 
inverkan på skolgången, fritidssysselsättning och sociala relationer. Det är av stor vikt att 
vräkningsförebyggande enheten fortsätter att arbeta aktivt med denna målgrupp. 
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I undersökningen är det ett antal boendesituationer som ingår i respektive hemlöshetssituation. 
När en djupare analys av registrerade boendesituationer görs kan utläsas att det inte varit tydligt 
för registratorerna vilka boendesituationer som tillhör vilken situation. Därmed finns en felkälla i 
antalet inom varje specifik situation. Bland annat kan utläsas att ett antal boendesituationer, 
främst tillfällig logi(jourboende/korttidsboende) registrerats som situation 2 trots att denna 
boendesituation räknas som situation 1, och att boendesituationen ofrivillig kontraktslöst boende 
registrerats som situation 1, trots att den tillhör situation 4. Detta behöver tydliggöras i nästa års 
undersökning.  
 
Personer inom hemlöshetssituation 2 har ökat markant jämfört med tidigare år, då vi haft en 
nedåtgående trend. Sedan enheten Unga vuxna startade har antalet ärenden för personer i 
åldrarna 18-25 ökat. Antal ärenden för personer inom 18 – 20 år har ökat med 200 %. Tidigare 
hade målgruppen inte någon instans att vända sig till. Att enheten Unga vuxna tillkommit innebär 
att det blivit lättare för målgruppen att söka hjälp och därmed blir målgruppen även mer synlig. 
Detta har medfört ett ökat antal placeringar på HVB och ett antal av dessa har inte ordnat 
boende efter placeringens slut. Fortsatt arbete inom Unga vuxna pågår och en del i det är att 
skapa samverkansrutin med syfte att förbättra samarbetet med Frivården. Genom att skapa en 
gemensam struktur ökar förutsättningarna att Socialtjänsten får vetskap om individer inom 
situation 2 som saknar bostad efter avtjänat straff. Det leder till att Socialtjänstens möjlighet att 
hjälpa till med ordnad bostad ökar. Dock behöver ytterligare analys av varför hemlösheten inom 
situation 2 ökat så markant från tidigare år.  
 
Andelen män är i förhållande till kvinnorna fler inom alla hemlöshetssituationer, största 
skillnaden är det inom situation 2. Personer som placeras utifrån bistånd av enheterna Vuxna och 
Unga vuxna, vilka definieras inom situation 2, är till största delen män.  
 
Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend. Andrahandskontrakten 
minskar i Borås Stad, vilket är ett motsatt resultat jämfört med förra årets nationella 
undersökning. I Borås Stad finns en stor medvetenhet kring andrahandskontrakten och man är 
mycket stringent i bedömningen av när personer exempelvis beviljas socialt kontrakt.  
 
Oroväckande är att det är så många unga i åldrarna 18 – 35 år inom situation 1. Det finns ett 
behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av målgruppen och hitta 
framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. Detta gäller speciellt den yngre 
målgruppen under 25 år samt de som är över 65 som är behov av insats inom äldreomsorgen. 
Med anledning av detta kommer en brukarrevision ske på akutboendet Klintesväng under 2019. 
Brukarrevisionen kommer att genomföras av en brukarorganisation och bestå av intervjuer för 
djupare och bredare förståelse av problematiken.  
 
Förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning: 

 Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 
 Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 
 Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, både Klintesväng 

och Badhusgatan berörs. 
 Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  
 Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har förmedlats 

till Kommunstyrelsen för beslut.  
 

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Jan Petersson
Handläggare
0768-88 82 76

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-05-06

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016-00130 214

Kommunfullmäktige 

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan 
markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt avsluta fullmäktigeuppdraget 
för Nordskogen.     

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 att meddela 
Kommunstyrelsen att vid prövningen av möjligheten att omvandla området för 
bostadsändamål så bedöms området inte vara lämpligt. Utifrån prövningens 
slutsats föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar att 
avsluta uppdraget för Nordskogen.         

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2014-09-24 in en motion där Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få uppdrag 
att ta fram en ny detaljplan för området och tillåta bostadsändamål.  

Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-10 § 144 att avstyrka motionen, 
då industri är en lämplig användning av marken. I 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-10 framgår 
bland annat att Samhällsbyggnadsnämnden anser att industri är en lämplig 
användning av marken.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 217 att 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med 
flera möjliga användningsområden så som bostäder, verksamhetsområde och 
centrumbildning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 i beslut § 10 att uppmana 
Kommunstyrelsen att redovisa en ekonomisk kalkyl för kommande 
exploatering och att utreda ny lokalisering av störande verksamheter för att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar att påbörja planarbetet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda om 
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Nr 53
Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan 
markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81
2019-05-06 Dnr KS 2016-00130 214 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Jan Petersson
Handläggare
0768-88 82 76

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-05-06

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016-00130 214

Kommunfullmäktige 

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan 
markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt avsluta fullmäktigeuppdraget 
för Nordskogen.     

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 att meddela 
Kommunstyrelsen att vid prövningen av möjligheten att omvandla området för 
bostadsändamål så bedöms området inte vara lämpligt. Utifrån prövningens 
slutsats föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar att 
avsluta uppdraget för Nordskogen.         

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2014-09-24 in en motion där Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få uppdrag 
att ta fram en ny detaljplan för området och tillåta bostadsändamål.  

Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-10 § 144 att avstyrka motionen, 
då industri är en lämplig användning av marken. I 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-10 framgår 
bland annat att Samhällsbyggnadsnämnden anser att industri är en lämplig 
användning av marken.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 217 att 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med 
flera möjliga användningsområden så som bostäder, verksamhetsområde och 
centrumbildning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 i beslut § 10 att uppmana 
Kommunstyrelsen att redovisa en ekonomisk kalkyl för kommande 
exploatering och att utreda ny lokalisering av störande verksamheter för att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar att påbörja planarbetet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda om 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges förslag med ändrad markanvändning av industriområdet 
Nordskogen är lämpligt.   

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Nordskogen: Torpa-
Sjöbo 2016-01-26 
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprogram för Nordskogen: Torpa-
Sjöbo 2018-12-19   
 

 

 
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Strategisk samhällsbyggnadschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges förslag med ändrad markanvändning av industriområdet 
Nordskogen är lämpligt.   

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Nordskogen: Torpa-
Sjöbo 2016-01-26 
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprogram för Nordskogen: Torpa-
Sjöbo 2018-12-19   
 

 

 
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Strategisk samhällsbyggnadschef 
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Nr 54
Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.)
2019-04-23 Dnr KS 2017-00110 214 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00110 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för 
Byttorpshörn 1 m fl) 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.       

   

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl, 
2019-03-07  
2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1 
m fl, 2019-03-08   
 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00110 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta föreslagen ändring av avseende byggnadsvolymen inom detaljplanen för 
Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl)            

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige antar en 
reviderad version av detaljplanen. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.       

Dock är den nya bebyggelsens skala och utformning fortfarande inte anpassad 
till sin omgivning och har en fortsatt karaktärsbärande påverkan för stadsdelen. 
Detaljplanen bör därmed revideras för att omfatta byggnadsvolymer om 3-6 
våningar för att inte ha en alltför stor påverkan på den kringliggande 
arkitektoniska gestaltningen.   

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl, 
2019-03-07  
2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1 
m fl, 2019-03-08  
 

 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 maj 2019

 B 945

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00110 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta föreslagen ändring av avseende byggnadsvolymen inom detaljplanen för 
Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl)            

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige antar en 
reviderad version av detaljplanen. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.       

Dock är den nya bebyggelsens skala och utformning fortfarande inte anpassad 
till sin omgivning och har en fortsatt karaktärsbärande påverkan för stadsdelen. 
Detaljplanen bör därmed revideras för att omfatta byggnadsvolymer om 3-6 
våningar för att inte ha en alltför stor påverkan på den kringliggande 
arkitektoniska gestaltningen.   

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl, 
2019-03-07  
2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1 
m fl, 2019-03-08  
 

 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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Detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. 

BN 2016-1481

Plan-
beskrivning

Antagande
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpstå 1 m.fl. Sammanlagt 
föreslås 48 lägenheter fördelade i två byggnadsvolymer i 3-7 
våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan 
och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp. 

Delar av planen har undantagits från antagande vilket fram-
går av plankartan. Dessa delar avses antas senare. Gällande 
äldre detaljplaner fortsätter att gälla för dessa områden. 
Planbeskrivningen har reviderats genom att undantagna delar 
strukits/rödmarkerats i planbeskrivningen.

Översiktskarta med planområde
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpstå 1 m.fl. Sammanlagt 
föreslås 48 lägenheter fördelade i två byggnadsvolymer i 3-7 
våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan 
och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp. 

Delar av planen har undantagits från antagande vilket fram-
går av plankartan. Dessa delar avses antas senare. Gällande 
äldre detaljplaner fortsätter att gälla för dessa områden. 
Planbeskrivningen har reviderats genom att undantagna delar 
strukits/rödmarkerats i planbeskrivningen.

Översiktskarta med planområde
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2. 

Planområde
Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen 
Byttorp. Planområdets storlek är ca 3000 m2. Inom detalj-
planeområdet finns 2 fastigheter. Borås Stad äger fastigheten 
Byttorpstå 1. CEB Byttorpstå AB, nedan kallad Cernera, äger 
fastigheten Byttorpstå 2. Cernera kommer att förvärva vissa 
delar av den kommunalt ägda marken inom planområdet för 
att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.

Planområdet avgränsas av privatägd bostadsbebyggelse 
(Byttorpsgräns 9 m.fl.) samt av Alingsåsvägen respektive 
Ribbingsgatan.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P137 för området anger Kvartersmark 
- Allmänt ändamål samt Allmän plats - gatu- och parkmark. 
Detaljplanen är från 1941 och genomförandetiden har gått ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att 
ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden prövar möjligheten 
att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbygg-
nadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs 
utvidgades planområdet till att inbegripa även fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen 
ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan 
planuppdraget gavs 2012 beslutade Samhällsbyggnadsnämn-
den 2016-06-28 i beslut § 208 att ge Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
nytt planärende för ovan berörda detaljplaneområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut  
§ 41 att godkänna att förvaltningen går vidare med före-
slagna volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen 
beslutade 2017-02-22 via delegation i beslut § Pl 2017-000003 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut §58 
att skicka detaljplanen på granskning. Granskningen pågick 
under tiden 29 mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i ett utlåtande. 

I samband med detaljplanens antagande har delar av planom-
rådet undantagits vilket framgår av plankartan. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet 
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst. 

Närliggande bebyggelse är till övervägande del uppförd som 
mindre flerbostadshus med lägenheter - enstaka ”Egna Hem” 
från 1920-talet utmed Ribbingsgatan, samt i huvudsak något 
större flerfamiljshus från 1930-1960-talet utmed Alingsåsvä-
gen.    

Befintlig bebyggelse längs med Alingsåsvägen norr om 
Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som 
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om Byttorps-
tå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum med 
skomakeri och restaurang. Söder om planområdet på väster 
sida om Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.  

Området omfattas av i kulturmiljöprogrammet utpekade 
området nr 18 ”Nedre Byttorp”  Bebyggelsen beskrivs så här 
i programmet:

Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad 
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa 
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar, 
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har 
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer 
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av 
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m. 
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av 
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarters-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun, Borås 2000).

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl., Borås, upprättad den 31 januari 2019.
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ILLUSTRATIONSKARTA

Borås stad, Västra Götalands län

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Planarkitekt Krook & Tjäder AB
Petter Frid

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2017-11-27

Upprättad 2017-11-27

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

SBN.

SBN/
KF

SBN

SBN

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Gård

Gård

BN 2016-1481

2017-02-22

Upprättad 2017-08-14

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

+172

+172

+170

+164.5

+164

+160

+000 Högsta tillåtna höjd på byggnadens nock (från stadens nollplan)

avfall

avfall

2017-XX-XX

Jonas Isaksson, Geodatachef

+000 Befintliga nockhöjder på omgivande bebyggelse

KONCEPT

Illustration av Byttorpstås fasad som visar en av flera möjliga lösningar längs med Allingsåsvägen.

B

B

A

A

1
2

3

4

D
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C
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PLAN 1: GARAGE   FG + 150.5

ALINGSÅSVÄGEN 

BRYNOLFSGATAN 1

+153,7
PLAN 2 FG +153,3

INFART +151,4

+168,3

RIBBINGSGATAN 3

RIBBINGSGATAN 1

RIBBINGSGATAN 8 +168,0

+165,8

+171,2

RIBBINGSGATAN

Ansvarig: DW

Kv. BYTTORPSTÅ
Projektnr: 2516.0052016.12.05SEKTIONER

Nybyggnad av bostäder, Skiss med loftgång

Skala 1:400 A3

SEKTION AA LÄNGS MED ALINGSÅSVÄGEN
MOT SYDVÄST

Y:\A16\2516.005 Byttorpstå\A modeller\Sektion_bjälklag_2.dwg, 2016-12-05 17:20:53, AutoCAD PDF (Smallest File).pc3

Sektion A-A - längdsektion genom fastigheterna vid Byttorpstå.

bef. 

bef. 

bef. 























Ansvarig: DW

Kv. BYTTORPSTÅ, BORÅS

Projektnr: 2516.005Sektioner
FÖRHANDSKOPIA: IDÉSKISS- Nybyggnad av bostäder

























Ansvarig: DW

Kv. BYTTORPSTÅ, BORÅS

Projektnr: 2516.005Sektioner
FÖRHANDSKOPIA: IDÉSKISS- Nybyggnad av bostäder



Tvärsektioner visande förhållandet mellan den befintliga bebyggelsen vid Ribbingsgatan 1 och 3 och tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå

bef. bef. 

Illustrerat förslag - Illustrerad bebyggelseutformning föreslår gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. 

UNDANTAS ANTAGANDE
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21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 - vy 1 21 mars - kl. 15.00 - vy 2 21 mars - kl. 16.00 - vy 1

21 mars - kl. 16.00 - vy 2
2017.06.20

21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 10.00 21 mars - kl. 11.00

21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 13.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 21 mars - kl. 16.00
2017.06.20

21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 10.00 21 mars - kl. 11.00

21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 13.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 21 mars - kl. 16.00
2017.06.20

21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 10.00 21 mars - kl. 11.00

21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 13.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 21 mars - kl. 16.00
2017.06.20

21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 10.00 21 mars - kl. 11.00

21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 13.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 21 mars - kl. 16.00
2017.06.20

21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 - vy 1 21 mars - kl. 15.00 - vy 2 21 mars - kl. 16.00 - vy 1

21 mars - kl. 16.00 - vy 2
2017.06.20

Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd solstudie.

Från och med klockan 15-16 skuggas befintlig bebyggelse på andra sidan Alingsåsvägen av tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå.          
Skuggpåverkan bedöms vara acceptabel gentemot omgivande bebyggelse.

21 mars - kl 9:00 21 mars - kl 11:00

21 mars - kl 14:00 21 mars - kl 16:00

21 mars - kl 15:00 21 mars - kl 16:00 - vy 1

UNDANTAS ANTAGANDE UNDANTAS ANTAGANDE

UNDANTAS ANTAGANDE UNDANTAS ANTAGANDE

UNDANTAS ANTAGANDE

UNDANTAS ANTAGANDE
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Fasad över bebyggelsen vid Byttorpstå sett från Alingsåsvägen. Bottenvåningarna regleras till att vara genomsiktliga eller indragna med minst 30 %. För delar av bebyggelsen 
krävs en höjd på minst 2,7 meter mellan golv och tak för att möjliggöra en mindre verksamhet. 

Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen från söder. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största 
möjliga friytor på tomten i väster. Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler i bottenplan längs med Alingsåsvägen.

Foto utmed Alingsåsvägen.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse mot Ribbingsgatan. Den högre markhöjden längs med Ribbingsgatan möjliggör att gården kan förläggas ovanpå 
parkeringsgaraget. Detta medför en bebyggelse i fem plan med indragen takvåning från Ribbingsgatan.

Foto mot Ribbingsgatan idag.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen mot norr. I bottenvåningen längs Alingsåsvägen medges verksamheter och garage. Bebyggelsens höjd 
är vid Byttorpstå något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits in och ger därmed 
ny bebyggelse en lägre takfot som har ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6.

Foto utmed Alingsåsvägen idag från norr.

UNDANTAS ANTAGANDE
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Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. 

Sammanlagt föreslås cirka 48 lägenheter i 3-7 våningar samt 
tillhörande parkeringsplatser i parkeringsgarage.

På fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ges möjlighet att 
inrymma centrumverksamhet i en begränsad omfattning.

Stadsbild och gestaltning
Ny bebyggelse förhåller sig främst till bebyggelsen längs 
Alingsåsvägen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på 
Nedre Byttorp bedöms vara av mindre omfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det kultur-
historiska värdet i området skulle minska i sådan omfattning 
att det förvanskas.

Användningen ändras inte i jämförelse med äldre detaljplan 
och den för kulturmiljön viktiga gatustrukturen i Byttorp 
påverkas inte vilket innebär att såväl områdets dokument-
värden som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt 
väsentligt.   

Bebyggelsen på Byttorpstå 1 och 2 regleras till att vara 
5-6 våningar med en ytterligare indragen takvåning. I 
bottenplan/souterräng förläggs ett parkeringsgarage. Bebyg-
gelsen placeras i direkt anslutning mot allmän plats för att 
åstadkomma största möjliga friytor på tomten i väster. Längs 
med Alingsåsvägen ställs krav på att fasaden i delar ska vara 
genomsläpplig för att bidra till en ökad upplevelse av trygg-

het i gaturumet. Balkonger får inte anordnas i släppet mellan 
byggnaderna vid Byttorpstå och avses vara indragna längs 
med Alingsåsvägen.

Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå något högre än omgi-
vande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara 
anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits 
in och ger därmed ny bebyggelse en lägre takfot som har 
ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6. Längs 
med Alingsåsvägen tillkommer en sockelvåning för garage 
och lokaler. Därmed kommer byggnaderna upplevas större 
på den här sidan vilket har bedömts rimligt i förhållande till 
gaturummets storlek. Bebyggelsen trappar sedan ner mot 
sydöst (där Ribbingsgatan möter Alingsåsvägen) för att följa 
markens lutning och anpassas till de lägre byggnaderna vid 
Ribbingsgatan 1 och 3. 

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 48 stycken nya 
lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service
Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för 
handel eller annan verksamhet i bottenvåningarna inom 
planområdet vilket på sikt kan generera nya arbetsplatser. 
Vid Byttorpstå säkerställs möjligheten till lokaler genom 
bestämmelse som ställer krav på bjälklagshöjd samt krav på 
genomsiktlighet i fasad.

Gång- och cykelbana - 
entréer med 1 meters indrag från gata

In- och utfart till gård

Utfart som tas bort flyttas till nytt läge

Befintlig utfart till gård och p-däck

10 p-platser
Gård - 
3 platser

In- och utfart till p-garage

Gård - 
5 p-platser

56 p-platser i p-däck

Nytt läge för utfart

50 m2050 10 15 25

ILLUSTRATIONSKARTA

Borås stad, Västra Götalands län

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Planarkitekt Krook & Tjäder AB
Petter Frid

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2017-11-27

Upprättad 2017-11-27

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

SBN.

SBN/
KF

SBN

SBN

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

BN 2016-1481

2017-02-22

Upprättad 2017-08-14

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

+000 Högsta tillåtna höjd på byggnadens nock (från stadens nollplan)

2017-XX-XX

Jonas Isaksson, Geodatachef

+000 Befintliga nockhöjder på omgivande bebyggelse

KONCEPT

Illustration av Byttorpstås fasad som visar en av flera möjliga lösningar längs med Allingsåsvägen.

In- och utfarter samt parkering.

UNDANTAS ANTAGANDE
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Offentlig service
Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd 
(Byttorpgårdens förskola). Närmaste skola på ungefär 500 
meters avstånd (Byttorpskolan). 

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och angöring till och inom 
byggnaderna kan och ska placeras för att uppfylla krav på 
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska 
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsva-
riationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Alingsåsvägen löper längs planområdet. Vägen är utpekad i 
funktionellt prioriterat vägnät. I och med detaljplanen ändras 
gränsdragningen mellan allmän plats; väg och kvartersmark.  
Detta bedöms vara möjligt utifrån att:

 » Föreslagen gränsdragning mellan kvartersmark och 
allmän plats är anpassad till ett gränssnitt/bredd som 
återfinns i direkt anslutning norr respektive söder om 
planområdet samt anpassad efter befintlig stödmur (in 
mot tidigare villaträdgård). Äldre plans uppdelning 
av kvartersmark och allmän plats har inte realiserats. 
Därmed bedöms detaljplanens uppdelning mellan 
kvartersmark och allmän plats; väg vara en anpassning 
till befintliga förhållanden. Kommande åtgärder för 
bland annat cykel och busstrafik bedöms av Borås Stad 
rymmas inom detaljplanens gränsdragning.

 » På lång sikt arbetar Borås Stad, utöver den alternativa 
sträckning vid Viaredsmotet som föreslås i ÅVS Noden, 
aktivt med att hitta alternativa förbindelser som kan 
avlasta väg 180. Detta för att kunna möjligöra en över-
flyttning av biltrafik till andra vägar och därmed göra 
plats för en bättre framkomlighet för kollektivtrafik.

Ribbingsgatan är en lokalgata som leder in i stadsdelen 
Byttorp. I anslutning till planområdet återfinns det gatunät 
som omfattas av kulturmiljöprogrammet för stadsdelen 
Byttorp med sin stadsplan med svängda gaturum och plats-
bildningar.

Gång- och cykeltrafik
Trottoar finns på båda sidor av Alingsåsvägen. Trottoaren 
längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan bredd 
att den rymmer cykeltrafik. Trottoar finns på båda sidor av 
Ribbingsgatan.

Väster om Byttorpstå löper en gångväg som förbinder 
Ribbingsgatan med Alingsåsvägen. Denna ligger utanför 
planområdet och bibehålls i enlighet med gällande plan. 

Kollektivtrafik
I anslutning till detaljplaneområdet i öster finns en busshåll-
plats som trafikeras ungefär var tionde minut (linjerna 2, 8, 
21 och 153 men även linje 3 och nya linje 19 från och med 
2 april 2017. Linje 550 som är en regional linje mellan Borås 
och Alingsås trafikerar även hållplatsen. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god.  

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden 
mellan Borås och Alingsås och trafikeras av cirka 12000 
fordon per dygn (ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 
km/h. 

Alingsåsvägen är idag ansträngd av mycket biltrafik vid 
vissa tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring 
bedöms vara liten och bedöms inte påverka situationen i den 
omfattningen att några åtgärder behöver vidtas.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.

Vidare har Borås stad påbörjat ett arbete med att ta fram en 
trafikplan för en förbättring av trafiksituationen i Borås där 
väg 180 förbi aktuella delar i Byttorp ingår.

Ribbingsgatan trafikeras av cirka 500 fordon per dygn. 
(ÅDT) Hastigheten är reglerad till 50 km/h. 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastighe-
terna. Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås Stads 
parkeringsregler använts som underlag.

Vid Byttorpstå planeras för 39 platser vilket täcker behovet 
för ny bebyggelse. Parkering inryms i parkeringsgarage under 
bostäderna samt tre besöksparkeringar på gården. 

Cykelparkering
Vid Byttorpstå krävs 110 stycken cykelparkeringar. 

Angöring och utfarter
Vid Byttorpstå tillkommer en in- och utfart för angöring 
till parkeringsgarage och en in- och utfart för en mindre 
angöringsparkering mot Ribbingsgatan. Påverkan bedöms 
acceptabel för kapaciteten på Ribbingsgatan. 
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Riksintressen
Planområdet ligger inom 150 meter från Kust-till-Kustbanan. 
(järnväg med farligt gods). En längre beskrivning rörande 
påverkan återfinns under rubriken störningar på platsen; 
risker. 

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

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsma-
gasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta ska anläggas.

Fjärrvärme, el, tele och fiber
Byttorpstå kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger respek-
tive del av planområdet. 

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
För Byttorpstå sker avfallshanteringen genom hämtning från 
Ribbingsgatan (molucker).

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

5. Mark
Natur och vegetation
Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har en marknivå som 
varierar mellan ca +150 och +152 och sluttar svagt åt öster.

På fastighet Byttorpstå 2 finns en igenvuxen villatomt.  Ny 
bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms inte förstöra 
några natur- eller rekreationsvärden på platsen utan snarare 
vara positivt för området.

Lek och rekreation
Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning 
till föreslagen bebyggelse. 

Större lekplatser finns i anslutning till förskolorna och 
Byttorpskolan ca 400 meter nordväst om planområdet. 

Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet 
Rya Åsar med tillgång till motionsspår, grillplatser och fina 
naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och radon
En geoteknisk utredning har tagits fram för fastigheterna i 
planområdet. 

I utredningarna framkommer att konsekvenserna av plan-
förslaget inte kräver särskilda restriktioner med avseende på 
stabilitet eller sättningar. Detta gäller med förutsättning att 
ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas ur vid grundlägg-
ning av planerade byggnader. För permanenta slänter i den 
naturliga jorden bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd och 
grundvattenytans läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid 
nivåskillnader på upp till 2 meter. Vid större nivåskillnader 
bör släntlutningen inte överstiga 1:2.

Vid Byttorpstå påvisar radonmätningarna normalradonmark. 

Utredningen rekommenderar att planerade byggnader 
grundläggs med plattor eller grundsulor på befintlig, naturlig 
jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett 
lager med packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten.

Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej före-
komma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös 
jord schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av 
planerade byggnader.

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller 
grundsulor på befintlig, naturlig jord efter att organisk jord 
schaktats bort, alternativt via ett lager med packad fyllning 
av friktionsjord eller sprängsten.

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband 
med detaljprojektering av markarbeten och byggnadernas 
grundläggning.

Förorenad mark
I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även 
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig 
markanvändning (enligt Naturvårdsverket) underskrids. 
Därmed finns inte krav på redovisning av massorna (jord 
m.m.) under förutsättning att de återanvänds inom fastighe-
ten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.
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Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggna-
tion. Schaktmassor bör återanvändas inom området om 
möjligt. 

För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk. 
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmäl-
ningsplikt enligt Miljöförvaltningen.

Asfalten understiger 70 ppm PAH-halter och återfyllning 
i mark är inte tillåtet. Utredning rörande geotekniska 
förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhand-
lingarna. Rekommendationen är att transportera asfalten till 
en anläggning för återvinning av asfalt. Restriktioner kan 
förekomma i känsliga områden. Kontakta Miljöförvaltningen 
i samband med bygglovskedet. 

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

Grundvattnet vid Byttorpstå bör vara utdränerat till nivå 
+149-+150 med anledning av närliggande väg. Preliminärt 
bedöms därmed inte en sänkning av grundvatten vara 
aktuellt. 

Om (i samband med att underjordiska källare planeras) åtgärd 
utförs som kan innebära bortledning av grundvatten innebär 
detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhål-
landena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig 
ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vatten-
vårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra 
denna bedömning.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed inte 
påverka vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten 
eller ytvatten. 

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

Miljökonsekvensnorm för vatten
Planändringen innebär inte en ändrad markanvändning men 
en viss förtätning, och alltså mer hårdgjorda ytor. Detta kan 
innebära en viss ökning av flöden vid stora regn, men det i sig 
bedöms inte innebära en försämring av MKN-parametrar.

Planbestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom 
kvartersmarken införs på plankartan. Borås Stad kan som 
huvudman för det kommunala systemet ställa krav på att 
kvantitet och kvalitet inte försämras samt att häftiga flöden 
undviks. 

Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas. 

7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en 
entré för stadsdelen Byttorp och integrerar sig i den befintliga 
gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på en tidigare villa-
tomt med en numera riven villa.

Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader 
med lokaler i bottenvåningen är intressantare och mer 
promenadvänligt än dagens utformning. Genom sitt läge i ett 
redan befintligt stadsområde kan tillkommande bebyggelse 
dra nytta av mycket av den samhällsservice som redan finns i 
området. 

Närhet till kollektivtrafik skapar goda möjligheter att röra sig 
i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser
Illustrerad bebyggelseutformning (se illustration) föreslår 
gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade 
Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. Längs med 
Alingsåsvägen ges en mer offentlig gestaltning. På så sätt kan 
en tydlighet mellan privat/offentligt skapas som ger trygghet 
för de som vistas i stadsrummet.

Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler (centrumän-
damål) i bottenplan längs med Alingsåsvägen. Detta skulle på 
sikt kunna bli en del av omvandlingen från väg till ett urbant 
stråk och fungera som en av flera mötesplatser.



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 maj 2019

B 960

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

8. Störningar på platsen
Risk
Utifrån kända förutsättningar bedöms att en separat riskut-
redning inte behöver tas fram i samband med planen. 

Planområdet ligger på 100-300 meters avstånd till Kust-till-
kustbanan. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För 
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz 
risk consultancy AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån 
inom planområdet är tillfredställande låg. I samråd med 
räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov av 
ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Räddningstjänstens bedömning
Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I 
dagsläget finns en brandpost 30 meter från fastighetsgräns.

Möjlighet ska finnas att förhindra att släckvatten når dagvat-
tensystemet från planerat parkeringsgarage.

I samråd med räddningstjänsten har konstaterats att planerad 
utformning uppfyller kraven på utrymning av samtliga 
lägenheter.

Buller och vibrationer
Från den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning 
av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån 
nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 
55 dBA. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och 
kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de 
aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, 
gäller övergångsbestämmelsen till den bestämmelsen. Detta 
innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planä-
renden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015.

Förordningen om trafikbuller anger vidare att om riktvärdet 
60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven, 
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstad-
kommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som 
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret 

från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder 
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur 
föreslagen utformning hanterar omgivande buller.  

Resultaten av bullerberäkningar vid Byttorpstå visar att 
ljudnivåerna vid fasad ut mot Alingsåsvägen erhåller ekviva-
lenta ljudnivåer som överskrider riktvärdet 65 dBA. I bilagor 
till bullerutredningen framgår det att skyddad sida (fasad 
mot syd) erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 
55 dBA. Dock framgår det även av bilagor att de maximala 
ljudnivåerna från järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för 
en bostad på plan 4 vid sydöstra hörnet.

Således uppfylls ej ”Förordningen om trafikbuller” gällande 
denna bostad. Genom att förse utsatt bostadsbalkong mot 
sydöst med delvis inglasning mot öst och delvis mot syd så 
kan förordningen om trafikbuller uppfyllas för även denna 
bostad.

Genom att anlägga en avskärmad gemensam uteplats vid 
Byttorpstå erhålls tillgång till uteplats där ljudnivåer under-
skrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå (väg/järnväg). Avskärmningen ska vara helt tät i 
sidled såväl som mot mark och dess höjd bör ligga inom 
intervallet 2-2,5 m över mark.

Med de åtgärder som föreslås uppfyller samtliga bostäder 
kraven som ställs i bullerutredningen. 

Bullerutredningen utgår från föreslagen illustration som visar 
en av flera möjliga utformningar. I utredningen framgår att 
med föreskrivna riktvärden kan den utformning som presen-
terats accepteras. Det kan däremot finnas andra varianter 
av utformning, placering och tekniska lösningar som även 
de medför att riktvärdena klaras. Med hänsyn till detta har 
buller reglerats som en övergripande planbestämmelse i 
plankartan enligt följande:

”Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och 
utformas så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras. 
Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en 
ljuddämpad sida.”

Vid en ändrad utformning/disposition av bebyggelsen ska en 
ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena 
i trafikbullerförordningen uppfylls. Med dessa regleringar 
bedöms plankartan regleras i den omfattning som krävs 
enligt syftet med detaljplanen, det vill säga att kunna uppföra 
bostäder men inte att styra exakt hur det ska göras. På detta 
vis slås fast att gällande riktlinjer ska följas men möjliggör för 
om någon annan god lösning skulle uppkomma i samband 
med bygglovet och därmed prövas där.
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Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA reglerar Ribbingsgatan till att ha kvar 
sin funktion som lokalgata. Inom bestämmelserna finns även 
möjlighet till gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
bostäder uppföras.

Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. 
Bestämmelsen begränsas till att gälla för byggnadernas 
bottenvåningar.

Utformning av kvartersmark                
Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens 
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets nock. 
Därutöver får antenner och master sticka upp. 

Bestämmelsen om föreskriven totalhöjd över stadens 
nollplan, angivet med + och romb med dubba linjer, 
anger bebyggelsens höjd och avser största höjd på gården 
vid Byttorpstå som underbyggs av ett parkeringsgarage. 
Därutöver får komplementbyggnader uppföras med en största 
byggnadshöjd om 3,5 meter och största byggnadsarea om 65 
m².

Bestämmelsen p1 anger att entréer i huvudsak ska placeras 
mot Alingsåsvägen med minst en meters indrag. Detta 
säkerställer att entréerna inte stör gång- och cykeltrafiken. 
Bestämmelsen b1 anger att bjälklag ska göras planterbart för 
att kunna anlägga en gård i anslutning till bebyggelsen på 
Byttorpstå. Detta kräver en viss tjocklek på bjälklaget för att 
skapa bra förutsättningar för växt- och trädrötter.

Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud 
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsåsvägen 
och Ribbingsgatan ska placeras. Bestämmelsen prickad mark 
anger att byggnad inte får uppföras.

8:1 - Nuvarande bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

Ekvivalent ljudnivå (dBA) vid Byttorpstå, 2 meter över mark med föreslagen ny 
bebyggelse - Soundcon

UNDANTAS 

ANTAGANDE
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Bestämmelsen ”Området är bullerutsatt. Byggnader ska 
placeras och utformas så att gällande riktvärden för vägtra-
fikbuller klaras. Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad 
uteplats och minst hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot en ljuddämpad sida.” införs på plankartan. Detta 
ställer bland annat krav på rumsdisponering i lägenheter, 
bullerskärmar och bullerplank i de lägen där ljudnivåerna 
överskrids för lägenheter och gemensamma uteplatser. 

Bestämmelse på plankartan är baserad på de nu rådande 
bullerkraven. Dessa anger att hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida samt att 
om ekvivalent nivå vid bostadens nivå övergår 60 dBA ska 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 
sida. Vidare anges att fasad mot ljuddämpad sida ska ha 
en ekvivalentnivå på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå 
nattetid mellan 22.00 och 06.00 på högst 70 dBA. För små 
lägenheter med en boarea på max 35 kvadratmeter gäller att 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljud-
dämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är 
mer än 65 dBA. Om bostaden har en eller flera uteplatser ska 
ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Bestämmelsen f1 föreskriver att inom egenskapsområdet ska 
bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd mellan 
golv och tak. Detta för att säkerställa att det för gatulivet 
viktiga lägen för lokaler/verksamhet enkelt kan iordningstäl-
las.

Bestämmelse om 30 % av fasadytan i bottenvåning ska vara 
fönster, dörrar,öppningar eller indrag har införts för Byttorp-
stå. Detta för att fasaden ska upplevas öppen och bidra till 
upplevd trygghet längs med Alingsåsvägen.

Bestämmelsen n1 styr att det på delar av gårdsytan vid 
Byttorpstå inte får anläggas parkeringsplatser.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande 
visionsarbete; 

 » Förtätning i kollektivtrafiknära områden så att kollek-
tivt resande sker i större utsträckning.

 » Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande 
med en minimerad förbrukning av vatten och energi, 
en medveten avfallshantering samt materialval som inte 
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering 
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De mål som 
berörs handlar framförallt om bostäder och förtätning;

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia.

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

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service.

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som 
belastar miljön minimeras.

 » För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas 
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet.

I april 2018 antogs en ny översiktsplan för Borås stad. 
Utpekade målområden i översiktsplanen är bland annat ”tät 
och blandad bebyggelse har många fördelar”, ”starka kärnor 
och stråk” samt ”handeln och service är en del av stadslivet”.

Intentionerna och målen i den nya översiktsplanen bedöms 
ligga i linje med innehållet i detaljplanen.

Miljömål 
Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Men detta bedöms kompenseras av att det ligger 
nära centrum/service med goda förbindelser till kollektivtra-
fik och väg för gång- och cykel. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
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Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön. 
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och 
bifogats handlingen.

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

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige efter godkän-
nande i Samhällsbyggnadsnämnden.

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

 » är förenlig med översiktsplanen

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

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut. Kostnaden för detaljplanen regleras 
istället i plankostnadsavtal.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning för Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, 
Borås (Soundcon, 2017-06-29). 

 » Byttorpstå, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-06-16).

 » Solstudie, Krook & Tjäder.

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

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson och 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

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

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpstå 1 och 2 samt del av 
Lundby 1:1. Detaljplanen är upprättad på initiativ av exploa-
tören. Planen medger användning för bostäder (B) samt 
centrumändamål (C).

Organisatoriska frågor
Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  4 kvartalet 2016

Granskning 1 kvartalet 2018

Antagande 1 kvartalet 2019

Laga kraft 2 kvartalet 2019

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum då detaljpla-
nen får laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras eller upphävas om berörda fastighetsägare motsät-
ter sig det. Undantag från detta är om nya förhållanden av 
stor allmän vikt som inte kunde förutses vid planläggningen 
har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighets-
indelning eller bestämmelser om rättighetsområden införs. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen gälla och 
ge byggrätt som tidigare men kan då upphävas eller ändras 
utan att de rättigheter som uppkommit med planen behöver 
beaktas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar 
den allmänna platsen del av Ribbingsgatan. Exploatören 
ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel av kvartersmark på 
egen fastighet.

Fastighetsrättsliga frågor
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.

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar 3 fastigheter. Borås Stad äger fastighe-
ten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå AB, nedan 
kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2.

Avtal
Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och 
Cernera. Cernera förvärvar Byttorpstå 1 samt ett markom-
råde (ca 474 kvm) av kommunen. Köpeavtal ska undertecknas 
och godkänns av kommunstyrelsen innan detaljplanens 
antagande.

Fastighetsbildning
I området Byttorpstå regleras fastigheten Byttorpstå 1 ihop 
med Byttorpstå 2 samt del av Lundby 1:1. 

Fastighetskonsekvenser

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda: 

Lundby 1:1 
-Avstår mark, ca 474 kvm, figur 1, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras till 
fastigheten Byttorpstå 2.

Byttorpstå 1, figur 2 
-Utplånas genom fastighetsreglering och övergår till Byttorp-
stå 2.

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad den 31 januari 2019.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad den 31 januari 2019.

Byttorpstå 2, figur 3 
-Tillförs fastigheten Byttorpstå 1 genom fastighetsreglering. 
-Tillförs mark, ca 474 kvm, figur 1, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras 
från fastigheten Lundby 1:1. 
-Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas. 
-Byggrätten för allmänt ändamål (A) tas bort.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatören avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande.

Tekniska frågor
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om 
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av 
dagvatten. 

Fjärrvärme
Byttorpstå kan ansluta till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger respek-
tive del av planområdet. 

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

Markmiljö
Radonmätningar som är upprättade visar på normalradon-
mark. Med anledning av detta ska ett radonskyddat utförande 
av huskropparna beaktas enligt Boverkets anvisningar. Det 
innebär att byggnadsdelar som är i kontakt med marken ska 
utformas på sådant sätt att luft från marken förhindras att 
tränga in.

BYTTORPSHÖRNBYTTORPSTÅ

Figur 1 - Mark som CEB Byttorpstå AB 
tar över från Borås Stad - sammanlagt 
ca 474 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1

Figur 2 - Övergår genom fastighets-
reglering till Byttorpstå 2

BYTTORPSHÖRNBYTTORPSTÅ

Figur 1 - Mark som CEB Byttorpstå AB 
tar över från Borås Stad - sammanlagt 
ca 474 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1

Figur 2 - Övergår genom fastighets-
reglering till Byttorpstå 2
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Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader
Exploatören står för sina fastighetsbildningskostnader.

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

Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
ska utföras och bekostas av exploatören. 

Kostnad för eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av 
exploatören.

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för framta-
gande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande avtal. 

Utredningskostnader
Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis 
trafikutredning och dagvattenutredning betalas av exploatö-
ren. 

Stadsledningskansliet 

Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den 28 juni 2016 har ägt rum under tiden 29 mars 2018 – 29 
april 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

14 remissinstanser, 2 sakägare samt 3 övriga har skickat in 
yttranden under granskningstiden. 

De synpunkter som inkommit under granskningen rör i  
huvudsak:

 » Bebyggelsens höjd och utformning vid Byttorpstå och 
hur denna förhåller sig till omgivande bebyggelse ur 
kulturmiljösynpunkt.

 » Reglering av bullerbestämmelser på plankartan.

 » Trafikalstringen som planen orsakar.

 » Bebyggelsens volym och höjd i förhållande till omgi-
vande bebyggelse och kulturmiljö.

 » Insyn från tillkommande bebyggelse.

 » Antalet parkeringsplatser och belastning på parkerings-
nätet.

Ändringar i planförslaget
Delar av planen har undantagits från antagande vilket fram-
går av plankartan. Dessa delar avses antas senare. Gällande 
äldre detaljplaner fortsätter att gälla för dessa områden. 
Planbeskrivningen har reviderats genom att undantagna delar 
strukits/rödmarkerats i planbeskrivningen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar skett mellan 
granskning och antagande. Planens innehåll vad avser 
markanvändning och principer är bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att 

 » att godkänna detaljplanen och lämna den till Kommun-
fullmäktige för antagande.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl., Borås Stad, upprättad 31 januari 2019.

1. Yttranden från remisspart 28

G1 Länsstyrelsen 28

G2 SGI (Statens geotekniska institut) 28

G3 Trafikverket  29

G4 Borås energi och miljö 29

G5 Förskolenämnden  29

G6 Miljöförvaltningen 29

G7 Polismyndigheten  30

G8 Västtrafik 30

G9 Lantmäterimyndigheten  30

G10 El och statsnät 30

G11 Tekniska nämnden 30

G12 Kulturnämnden  30

G13 Sociala omsorgsnämnden 30

G14 Kommunstyrelsen  30

2. Yttranden från sakägare 31

G15 HSB 31

G16 Fastighetsägare till Byttorpslid 1 & 2  31

3. Synpunkter från övriga 32

G17 Jungfrun 1 32

G18 Byttorpslid 15 33

G19 Byttorpsvall 20 34

4. Kvarstående synpunkter 36

Sakägare: 36

Övriga: 36
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1. Yttranden från remisspart
G1 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
rör buller behöver förtydligas närmare för att inte riskera en 
prövning av Länsstyrelsen om planen antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning blir olämplig.  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap) 

Länsstyrelsen befarar dock att, 
Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa på grund 
av det bullerutsatta läget om inte bebyggelsens utformning 
regleras mer specifikt i plankartan. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 § 
Buller  
Enligt till planen hörande bullerberäkning överskrids 
gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen vilket 
i princip ställer krav på att samtliga lägenheter utmed 
Alingsåsvägen behöver vara genomgående för att gällande 
trafikbullerförordning ska kunna uppfyllas. Det behöver 
regleras på plankartan att dessa lägenheter ska ha minst 
hälften av rummen vända mot en ljuddämpad sida. Annars 
finns det risk för att detaljplanen blir allt för flexibel när 
den ska tillämpas vilket kan leda till att andra parametrar 
prioriteras istället för eftersträvandet av en god boendemiljö i 
bygglovsskedet.

Råd enligt PBL och MB 
Trafik  
Alingsåsvägen (väg 180) har stora trafikmängder, omkring 
10 000 fordon per dygn. Av dessa utgörs endast ca 300 
fordon per dygn av tung trafik vilket indikerar att en stor 
del av trafiken är lokal och utgörs av pendlingsresor samt 
kortare bilresor. Trafiken väntas öka med ca 25 % fram till 
år 2040 vilket gör det angeläget för kommunen att planera 
för hur trafikmiljön ska kunna förbättras. I kommunens 
översiktsplan finns en ny sträckning av väg 180 väster om 
Borås utpekad men det är osäkert om denna vägsträcka 
kommer att realiseras. Kommunen bör utgå ifrån att lösa 
trafiksituationen utifrån alternativa framtidsscenarion så att 
en god framkomlighet, framför allt för kollektivtrafiken, samt 
trafiksäkerheten kan främjas. Det är viktigt att det är möjligt 
att på ett trafiksäkert sätt kunna parkera vid tillfälliga behov, 
exempelvis vid inflyttning. 

Kommentar
Bestämmelsen om störningsskydd revideras till: ”Området 
är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att 
gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras. Varje bostad 
ska ha tillgång till en skyddad uteplats och minst hälften av 
bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida.”

Kommunen är medvetna om problematiken längs vägen men 
bedömer dock inte att trafiktillskottet från aktuell detaljplan  
innebär en sådan belastning att åtgärder behöver vidtas. För 
att lösa den sammantagna trafiksituation i kommunen har 
Borås Stad påbörjat arbetet med en trafikplan för en förbätt-
ring av trafiksituationen i Borås där väg 180 förbi aktuella 
delar i Byttorp ingår. 

Utöver detta har kommunen i tidigare bemötande belyst hur 
man tittar på åtgärder för att dra väg 180 i en ny sträckning 
mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult samt tittar 
på alternativa vägförbindelser. 

G2 SGI (Statens geotekniska institut)
I samrådsyttrande daterat 2017-03-27 framförde SGI följande 
synpunkter med begäran om komplettering, 

Konsulten gör bedömningen att, med hänsyn till markens lutning, inga 
stabilitetsproblem antas finnas. Huruvida konsulten g jort bedömningen 
utifrån planförutsättningarna framgår inte, vilket SGI anser vara en 
brist. Beräkningar som stärker deras antagande saknas och bör ingå i 
PM Geoteknik. SGI ställer sig bl.a. frågande till hur blivande byggna-
tion samt eventuell framtida markhöjning påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot Risängsgatan i norr samt hur utformningen av blivande 
parkeringsyta i öster påverkar stabiliteten för slänten ner mot fastigheten 
Byttorpshörn 2.

I det fortsatta planarbetet har de geotekniska förutsättning-
arna vidare studerats. Befintligt geotekniskt underlag har 
kompletterat med två nya geotekniska PM, ett för respektive 
del av planområdet. Sammantaget har totalstabiliteten för 
givet planändamål studerats i 3 sektion. Utförda beräkningar 
visar att stabiliteten med marginal uppfyller erforderlig 
säkerhetsnivå. Stabiliteten är enligt underlaget således 
tillfredsställande, en bedömning SGI delar. Följaktligen 
anser SGI:s synpunkter enligt ovan har beaktats i det fortsatt 
planarbetet och utförda utredningar visar att stabiliteten är 
fullgod för planändamålet.

Sammanfattningsvis anser SGI att stabiliteten för planområ-
det har undersökt på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI har 
således inga kvarstående synpunkter beträffande geotekniska 
säkerhetsfrågor.

Kommentar
Synpunkterna noteras.



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 maj 2019

 B 975

DETALJPLAN 29

G3 Trafikverket 
I Trafikverkets yttrande för samråd (TRV 2017-25154 dat. 
2017-04-07) framgick upplysningar och synpunkter avseende: 

• Väg 180: planbestämmelse, område för framtida anspråk, 
utfarter, framtida omvandling till stadsgata 

• Trafiktekniskt PM: åtgärder för att motverka överbelast-
ning, antal anslutningar 

• Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: hög belastning på väg 180, 
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken 

• Järnväg: riksintresse och riskhantering 

• Buller: brister i bullerberäkningarna 

I samrådsredogörelsen har kommunen bemött Trafikverkets 
synpunkter och gjort vissa revideringar av planen utifrån 
dessa. Trafikverket ser positivt på att kommunen bemött 
Trafikverkets yttrande i samrådsskedet. 

Synpunkter 
Trafikutredning  
Trafikverket noterar att Borås Stad inte gjort någon trafikal-
stringsberäkning för den föreslagna planen, utan nöjt sig med 
att anta att trafikalstringen beräknas bli liten. Den konkreta 
åtgärd som i samrådsredogörelsen beskrivs för att hantera 
den höga belastningen på väg 180 är en ny sträckning för väg 
180. I övrigt skriver Borås Stad i samrådsredogörelsen att de 
”arbetar aktivt med att hitta alternativa förbindelser som på 
sikt kan avlasta väg 180”. 

Trafikverket står fast vid det yttrande som lämnades i 
samband med samrådet: Trafikverket anser fortsatt att 
kommunen i trafikutredningen skall redovisa hur exploa-
teringen påverkar väg 180 samt hur kommunen, i samband 
med exploateringen av denna plan, avser motverka en sänk-
ning av vägstandarden. Trafikverket saknar lösningar som är 
mer närliggande i tid än de Borås Stad framför. Trafikverket 
är medveten om att den aktuella sträckan har kommunalt 
huvudmannaskap och avser i nuläget inte driva frågan vidare, 
men uppmanar Borås Stad att värna om trafiksituationen 
på sträckan. En överbelastning här riskerar att sprida sig i 
vägnätet och påverka trafiksituationen även på annat håll. 
Vägen är dessutom utpekad i Funktionellt Prioriterat Vägnät 
och det är alltså viktigt att funktionen upprätthålls. 

Det är viktigt att kommunen presenterar en trafikstrategi 
alternativt trafikplan så snart som möjligt. Dokumentet 
måste presentera HUR kommunen arbetar med att minska 
biltrafiken i Borås. Trafikverket anser att mätprogrammet 
som presenteras i ÅVS Noden Borås ska finnas med som ett 
underlag i dokumentet. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Se svar till yttrande G1.

G4 Borås energi och miljö
Dagvatten 
Andra stycket ”Borås Stad kan som huvudman……” tas 
bort.

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras i enlighet med yttrandet. 

G5 Förskolenämnden 
Tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås 
Stad med nedanstående tillägg kring befintlig förskola i 
området.

Den förskola som omnämns i planbeskrivningen, Byttorps-
gården, kan inte ligga kvar på nuvarande plats och Borås 
Stad letar ny lokalisering för denna. Det råder behov av fler 
förskoleplatser i området och Förskolenämnden framhåller 
att detta bör beaktas när områden förtätas.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G6 Miljöförvaltningen
Miljö- och konsumentnämnden har i samrådet yttrat sig över 
detaljplanen och plankartan har kompletterats enligt våra 
önskemål angående bullerskydd och information angående 
de föroreningar i asfalt som upptäckts på plats. Enligt 
nuvarande planbeskrivning har inga större förändringar 
tillkommit i planen. Därmed tillstyrks fortsatt planarbete. 

En redaktionell ändring är att det förmodligen ska stå PAH-
halter i följande mening på plankartan; ”Asfalten understiger 
70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. 
Utredning rörande geotekniska förhållanden och markföro-
reningar finns bifogade planhandlingarna.”

Utöver detta bör också planhandlingarna och plankartan 
kompletteras med information om nyfunna föroreningar och 
information om att en anmälan om efterbehandling ska ske 
till Miljöförvaltningen. Information om dessa föroreningar 
finns inte i det material på Borås Stads webb där gransk-
ningshandlingarna finns. 

Kommentar
Ovanstående redaktionella synpunkter justeras. 

Information om markföroreningar införs i planbeskrivning-
en och på plankartan. Slututredning rörande dessa bifogas 
planhandlingarna.
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G7 Polismyndigheten 
Lokalpolisområdet har tagit del av detaljplanen. Detaljplanen 
har tidigare varit ute för granskning där polisområdet yttrade 
sig. Lokalpolisområdet vill göra ett tillägg till denna där vi 
extra trycker på det brottsförebyggande perspektivet vid 
detaljplanearbete.

Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och 
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både 
nationellt och lokalt. Det är också viktigt att ha ett brottsfö-
rebyggande perspektiv för verksamheter som påverkas av en 
ny detaljplan även i de fall dessa inte direkt ingår. Det gäller 
t.ex. möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser, 
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar 
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla 
ingår och påverkas av detaljplanen.

I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G8 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av detaljplan för Byttorp, Byttorps-
hörn 1 m.fl., Borås Stad och vi har inga ytterligare synpunk-
ter på planen.

Kommentar
Noteras.

G9 Lantmäterimyndigheten 
Har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. De synpunk-
ter som lämnades vid samrådet har beaktats.

Kommentar
Noteras.

G10 El och statsnät
El och statsnät har ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

G11 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

Kommentar
Noteras.

G12 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för 
Byttorp, Byttorpshörn 1 med flera, Borås Stad.

I granskningshandlingarna, till skillnad från samrådet, 
framgår att området omfattas av kulturmiljöprogrammet. 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att gatustruktur 
och upplevelsevärden kommer att bevaras i allt väsentligt 
och att det kulturhistoriska värdet i området inte minskar i 
sådan omfattning att det förvanskas. Då denna bedömning 
gjorts i samråd med stadsantikvarien godtar Kulturnämnden 
de avväganden som gjorts och ställer sig bakom förslaget till 
detaljplan.

Kommentar
Noteras.

G13 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Tänkt 
bebyggelse är mindre lämpligt för LSS- och SoL-boenden på 
grund av byggnadernas placering längs med en stor och hårt 
trafikerad väg.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G14 Kommunstyrelsen 
tillstyrker planförslaget men konstaterar att det saknas 
köpeavtal mellan kommunen och exploatören på Byttorps-
hörn. Därför får endast delen Byttorpstå antas av Samhälls-
byggnadsnämnden. Den del av planen som rör Byttorphörn 
får däremot inte antas förrän Kommunstyrelsen i särskilt 
beslut har tecknat avtal med exploatören, i enlighet med 
granskningsförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbe-
byggelse på Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås ca 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i 3-7 våningar. 
Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan och innebär 
en förtätning i stadsdelen Byttorp.

Kommunstyrelsen är positiv till planförslagets intentioner för 
markanvändning och utformning. Dock har inget köpeavtal 
tecknats för marköverlåtelse mellan kommunen och exploa-
tören på Byttorpshörn. För att möjliggöra bostadsbyggnation 
bedömer Kommunstyrelsen att delen Byttorpstå kan antas i 
enlighet med granskningsförslaget. Den del av planen som 
rör Byttorphörn får däremot inte antas förrän Kommunsty-
relsen i särskilt beslut har tecknat avtal med exploatören, i 
enlighet med granskningsförslaget.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att dela upp detalj-
planen i två delar, en detaljplan för Byttorpstå respektive 
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en detaljplan för Byttorpshörn. Detta med anledning av att 
området för Byttorpstå bedöms kunna antas under februari 
2019, medan de förändringar som krävs för att kunna anta 
bebyggelsen på Byttorpshörn är av sådan omfattning att en 
ny granskning bedöms krävas.

2. Yttranden från sakägare
G15 HSB
Plankarta 
HSB vill få med en skrivning i detaljplan där tekniska instal-
lationer t.ex hisstopp, fläktrum tillåts överstiga högsta tillåtna 
nockhöjd.

Följande synpunkter från HSB under respektive rubrik i 
planbeskrivning:

Biltrafik & bilparkering 
Text angående antal p-platser som tillskapas för Byttorpshörn 
är felaktig, se planbeskrivning på sid 13 och på sid 11 (text på 
illustrationsplan). Text ska uppdateras enligt följande:

För Byttorpshörn planeras totalt 72 p-platser. 1 st HKP samt 
71 st parkeringsplatser (vilket är enl. P-norm). Fördelat över 
54 st parkeringar i p-däck, 4 st parkeringar samt 1 HKP på 
gården, 13 st parkeringar tillskapas för befintlig bebyggelse.

Dagvatten 
HSB anser att skrivningen om dagvattenhantering på sid 13 i 
planbeskrivning är otydlig. HSB återkommer med synpunkter 
på detaljplanen angående dagvattenhantering när plankonsul-
ten har utrett frågan med Borås Energi & Miljö.

Buller & vibrationer 
Text på sid 16, tredje stycket, börjar med Hus 1.

Text om ”glasskärm utmed fasad ”måste ändras, ändras till 
enbart ”skärm utmed fasad”.

Enligt vår ljudkonsult måste skärm ha en vikt på 15kg/m2 
och kan således inte utföras av glas utan kommer utföras tät.

Kommentar
Yttrandet berör inte aktuell detaljplan. Då detaljplanen 
beslutats delas upp i två delar och denna redogörelse förelig-
ger som underlag för ett antagande av Byttorpstå så hänskjuts 
ovanstående synpunkter till granskningen för detaljplanen för 
Byttorpshörn. 

G16 Fastighetsägare till Byttorpslid 1 & 2 
Kommentar till ändringar från förra förslaget,

Till att börja med så vill vi säga att vi har en förståelse för 
en förtätning av området och att det behövs flera bostäder 
i Borås. Vi har tidigare varit grannar med ett hus som sakta 
har förfallit och vi har förståelse för och ser fram emot att 
en eller flera nya byggnader byggs på Byttorpstå. Det vi har 
synpunkter på är hur det sker, det bör inte ske på ett sådant 
sätt att området förändras helt och hållet.

Vi tycker att det nya förslaget är bättre än det första då den 
nedre byggnaden trappas upp aningen långsammare men det 
är fortfarande alldeles för snabbt. Det nya förslaget känns 
mest som en anledning att snabbt gå vidare då det i praktiken 
är så pass små ändringar att de inte gör någon större skillnad 
alls.

Sammanfattning av synpunkter 
Vi har synpunkter på följande områden:

• Byggnadens volym

• Insyn från fastigheten

• Parkeringens storlek

Byggnadens volym 
Vi anser att de ändringar som har gjorts är till det bättre men 
inte på långa vägar tillräckliga.

Precis som kulturnämnden skriver så tycker även vi att bygg-
naden är alldeles för stor för att passa in och därmed kommer 
att förändra intrycket av området på ett negativt sätt. Att 
jämföra det med fastigheten på Ribbingsgatan 6 anser vi 
brister då den nya byggnaden har betydligt fler våningar och 
är högre än den trots att den ligger på lägre marknivå.

Om man tittar på omkringliggande byggnader så finns det 
ingen byggnad med mer än fyra våningar och att då säga 
att en byggnad med sju våningar som är betydligt större 
än alla omkringliggande fastigheter utom fastigheter som 
ligger högre upp i backen (jämfört med dessa så är den nya 
byggnaden inte betydligt större utan bara helt enkelt större) 
skulle passa in känns väldigt märkligt.

Ni skriver som svar på Kulturnämnden bland annat ”vilket 
innebär att såväl områdets dokumentvärden som upplevel-
sevärden kommer att bevaras i allt väsentligt”. Vi har viss 
förståelse för att dokumentvärden kommer att bevaras men 
har svårt att se att upplevelsevärden kommer att bevaras då 
upplevelsen av området kommer att påverkas väldigt mycket 
då den nya byggnaden på grund av sin storlek kommer att 
dominera intrycket av området. 
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Vi skulle vilja se att åtminstone det nedre huset skalas ned 
ytterligare. Huset bör trappas upp betydligt långsammare och 
göras åtminstone en våning lägre, helst två. 

Insyn från fastigheten 
Lägenheterna i den nya byggnaden kommer att ha mycket 
stor insyn i våra hus, framförallt in i Ribbingsgatan 3 där ett 
stort antal lägenheter kommer att ha en stor insyn eftersom 
den nya byggnaden är relativt nära och betydligt högre än 
huset på Ribbingsgatan 3. Att lägenheterna av bullerskäl är 
riktade mot Ribbingsgatan gör situationen ännu värre. 

Parkeringens storlek 
Vi tror fortfarande inte att parkeringen under huset kommer 
att vara tillräcklig för att inte påverka parkeringssituationen 
på Ribbingsgatan och omkringliggande gator negativt.

Många lägenhetsinnehavare har idag flera bilar och den andra 
bilen kommer förmodligen att parkeras på gatorna omkring 
den nya byggnaden.

Många lägenhetsinnehavare kommer förmodligen inte att 
köpa/hyra parkering i huset utan väljer istället att ställa sitt 
fordon på gatorna omkring den nya byggnaden.

Vi har även svårt att se att de tre besöksparkeringar som 
planeras byggas kommer att räcka vilket innebär att dessa 
bilar kommer att hamna på gatorna omkring den nya bygg-
naden. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna om att tillkom-
mande bebyggelse tillåts bli högre än omgivande byggnader. 
Med hänsyn taget till detta har en avvägning gjorts att, efter 
de justeringar som vidtagits efter samrådet, den bebyggelse 
som föreslås i granskningen anpassats i sådan omfattning att 
den bedöms lämplig på platsen.

I Borås stad pågår en kontinuerlig förtätning där både tätare 
och högre bebyggelse tillåts. Detta är en del i att på ett effek-
tivt sätt kunna nyttja central mark så effektivt som möjligt. 
Ett effektivt nyttjande av centrala lägen bedöms kunna ge 
större valmöjlighet för fler att resa hållbart samt möjligheten 
att nyttja de befintliga samhällsystem som finns utbyggt så 
såsom kollektivtrafik, ledningsnät, vägar etc. 

De föreslagna höjderna på bebyggelsen inom planområdet 
har definierats efter en omfattande utredningsprocess där 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän, stadsarkitekten, 
stadsantikvarien, Samhällsbyggnadsnämnden, exploatörerna 
och diverse konsulterande arkitekter har varit inblandade.

Processen har pågått under många månader och har utgått 
från det stora bostadsbehovet, ett minskat transportbehov, 
utnyttjande av befintlig infrastruktur och en begränsning av 
ianspråktagande av oexploaterad mark. Detta intresse har 
ställts mot de befintliga kulturmiljövärdena inom planområ-
det, utsikt, solförhållande samt trafikförhållanden.

Upplevelsevärdet syftar till det kulturhistoriska värdet och 
hur det beskrivs i Kulturmiljöprogrammet där själva stads-
planen, med sina svängda gaturum, och de platsbildningar 
som skapats i området samt de tidstypiska byggnaderna 
(typritade Egna Hem) som finns på Nedre Byttorp bevaras. 
Då Kulturnämnden tidigare argumenterat för en sänkning på 
2 våningar har Samhällsbyggnadsnämnden i sitt svar betonat 
att de bedömer att en sänkning av byggnadshöjden med två 
våningar skulle ha en marginell påverkan på dessa utpekade 
värden.

Samhällsbyggnadsnämnden står fast vid sitt tidigare bemö-
tande rörande insyn från tillkommande bebyggelse,

Lägenheterna som planeras på Byttorpstå är så kallade genomgångs-
lägenheter som vetter mot både Ribbingsgatan och Alingsåsvägen. Ett 
avstånd från befintlig bebyggelse längs Ribbingsgatan till tillkommande 
bebyggelse på 20-25 meter bedöms inte ge så stora negativa konsekvenser 
att en ändring av förslaget krävs.

I enlighet med plan- och bygglagen ska det på en fastighet/
tomt finnas skäligt utrymme för parkering. För att faställa 
vad som kan anses skäligt har antalet parkeringar beräknats 
utifrån Borås Stads parkeringsregler. Fastighetsägaren på 
respektive fastighet ansvarar för att parkeringen löses tillfred-
ställande inom den egna fastigheten i enlighet med det antal 
parkeringar som är fastställt i planbeskrivningen. 

3. Synpunkter från övriga
G17 Jungfrun 1
Som Byttorpsbo vidhåller jag tidigare framförda erinringar 
på grund av att planen tillåter nybyggnad som totalt saknar 
hänsynstagande till omgivande bebyggelses skala och 
karaktär. Det är särskilt allvarligt invid ett kulturhistoriskt 
värdefullt område.

Byttorpstå ligger i blickfånget ända nerifrån vägporten. 
Det som byggs där sätter sin prägel på stadsbilden. Illustra-
tionsmaterial i planhandlingen tydliggör att den föreslagna 
nybyggnaden är en koloss i detta sammanhang, helt främ-
mande på denna plats på Nedre Byttorp.
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I planhandlingen skrivs ”Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå 
något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen 
men bedöms vara anpassad till omgivningen.” 

Hur kan man påstå detta om en byggnad med tillåten 
hushöjd ca 10 meter högre än flerbostadshusen på motståen-
de sida av Alingsåsvägen och bebyggelsen på motstående sida 
av Ribbingsgatan? Man jämför bara med det högre belägna 
funkishuset vid Ribbingsgatan, det enda intilliggande hus 
som inte skiljer sig lika mycket i höjd från nybyggnaden. 

Nybyggnaden har en byggnadsvolym som inte bara i höjd 
utan också i längd och bredd är väsensskild från Nedre 
Byttorps småskaliga flerbostadshus och villor. Sektionerna 
i planhandlingen, och fasadritningen på sidan 7, visar detta 
tydligt. Fotomontagen med de nya byggnadsvolymerna i vitt, 
nästan ton i ton med himlen, ger inte en rättvisande bild av 
hur stor nybyggnaden kommer att upplevas. 

Minskning av byggnadshöjden som kulturnämnden och 
sakägare framfört kan i viss mån förbättra intrycket.

Vad gäller Byttorpshörn kommer parkeringsdäcket först i 
blickfånget. Dess utformning är mycket viktig, så det inte blir 
en ännu högre grå mur än den uppe vid Nettos parkering. De 
eventuellt senare byggnaderna i fyra våningar ovanpå däcket 
borde sänkas till ungefär samma höjd som det befintliga 
huset på tomten för att inte bli alltför dominant i blickfånget. 
Byttorpshörn blir väldigt kompakt exploaterat, särskilt om 
dessa bullerutsatta hus med smålägenheter byggs ovanpå 
parkeringsdäcket. 

Ger det bostadskvaliteter som håller i längden?

Planförslaget behöver omarbetas så att nybebyggelsen 
utformas med hänsynstagande till omgivande bebyggelses 
skala och karaktär. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna om att tillkom-
mande bebyggelse tillåts bli högre och i viss mån tätare än 
omgivande bebyggelse. Med hänsyn taget till detta har en 
avvägning gjorts att, efter de justeringar som vidtagits efter 
samrådet, den bebyggelse som föreslås i granskningen anpas-
sats i sådan omfattning att den bedömts lämplig på platsen.

Kort beskrivnig av de bakomliggande avvägningarna vid 
framtagande av detaljplanen återfinns i svaret till yttrande 
nummer G16.

Samhällsbyggnadsnämnden står vidare fast vid sitt ställ-
ningstagande att man inte ser att det kulturhistoriska värdet 
i området skulle minska avsevärt eller förvanskas av den 
föreslagna byggnadsvolymen.

G18 Byttorpslid 15
Undertecknad har följande synpunkter på rubricerad Detalj-
plan

1. Undertecknad är inte behandlad som sakägare. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har i tidigare svar till 
undertecknad menat att det är bara rena staketgrannar som 
är sakägare. Mellan undertecknads fastighet och Byttorpstå 
ligger bara en kommunal mindre lekplats, som inte fråntar 
undertecknad rätten att vara sakägare. Undertecknad har i 
kontakter med Boverket fått detta bekräftat och det finns 
dessutom rättsfall som styrker detta 

2. I kommunstyrelsens direktiv för planarbetet påpekas 
tydligt att byggnation skall anpassas så den smälter in i 
den typiska bebyggelse som finns på nedre Byttorp. Detta 
direktiv har inte alls följts i framtagen detaljplan. Byggnation 
på Byttorpstå är planerad till 7 våningar högt när det karak-
teristiska på nedre Byttorp är, som det står i Planbeskriv-
ningen, ”En tvåvånings putsad byggnad”. Den planerade 
bygganden passar på inget sätt in i miljön. Att som det står 
i detaljplanen att ”den nya bebyggelsen förhåller sig främst 
till bebyggelsen längs Alingsåsvägen och dess påverkan på 
bebyggelsemiljön på Nedre Byttorp bedöms vara av mindre 
omfattning” är ju ett fullständigt felaktigt påstående av SBF. 
Se bara på fotomontagebilderna i detaljplanen så inser ju var 
och en att påverkan på Nedre Byttorp är grotesk. Hur kan 
man överhuvudtaget tycka att detta är en volym som smälter 
in i bef miljö?

Se även kulturnämndens yttrande i punkt 5 nedan. 

3. Boverket ändrade ganska nyligen (höjde) bestämmelserna 
betr fasadljudbuller. Efter det har det i vetenskapligt belagda 
studier framkommit att detta högre värde kraftigt ökar risken 
för hjärtkärlsjukdomar.

Boverket har tagit till sig detta och planerar nu för en om 
studie och ev ändra (sänka) fasadljudbullervärdet. Detta 
känner förstås SBF till men väljer ändå att avstå från att 
hantera det. Att Borås Stad i en sådan situation skulle 
driva igenom en plan med det felaktiga bullervärdet med 
sjukdomsrisker kan inte anses vara det kommunens invånare 
önskar av sin politiska ledning. I detaljplanen framgår ju 
dessutom att några fasader kommer att få ljudvärden som 
överstiger de nu gällande rekommenderade. För att hantera 
det så vänder och vrider man på planlösningen av lägenheter. 
Ett konstlat sätt för att komma runt ett problem som borde 
hanteras på ett korrekt sätt med dom hälsorisker förhöjda 
bullervärden innebär.

4. Under rubriken ”Gator och Trafik” framkommer tydligt 
att Alingsåsvägen är överbelastad redan idag. Detta har 
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också många myndigheter påpekat i sina samråds yttranden. 
SBF svar att Alingsåsvägen kanske kommer att byggas om i 
framtiden tillför ju inget nu. Återkom när vägen är ombyggd 
och se då om det finns möjligheter till byggnation överhu-
vudtaget. Idag, vid vissa tidpunkter dagligen, är det köer från 
Vägporten ända upp till Hestra. Att vid de tiderna komma ut 
på Alingsåsvägen från Ribbingsgatan är oerhört svårt. Att då 
planera in ett P-garage med in- och utfart på Ribbingsgatan 
i anslutning till Ribbingsgatans korsning med Alingsåsvägen 
är en stor trafikrisk.

5. Kulturnämnden avstyrker detaljplanen i sitt yttrande 
p.g.a att byggnadshöjden är för massiv. Området omfattas 
av Kulturmiljöprogrammet och stora delar av detaljplanen 
tar inte hänsyn till detta med hänsyn till stadsbild med mera 
vilket enligt Kulturnämnden är extremt viktigt att ta hänsyn 
till. Stadsbyggnadsförvaltningens svar på detta yttrande är så 
konstigt att det inte går att kommentera. Kulturnämnden är 
ju en viktig part och är värd ett seriöst bemötande.

Att Stadsbyggnadsförvaltningens kör över Kulturnämnden 
och gör sin alldeles egen tolkning av Kulturmiljöprogrammet 
kan inte anses vara acceptabelt.

6. På Byttorpstå stod till för något år sedan en mindre villa 
där det bodde en äldre man. Andra tidigare intressenter av 
tomten, för att bygga något likande som symboliserar nedre 
Byttorp, har fått besked från kommunen att när mannen som 
bodde i huset flyttat, skulle huset rivas och tomten göras om 
till grönyta för att få en trevlig angöring till Nedre Byttorp. 
Artikeln från KD i Borås tidning för ett tag sedan om den 
rådande förtätningshysterien som råder, var till alla delar 
korrekt. Varför skall man förtäta på platser där bebyggelsen 
inte passar in, där man inte klarar ljudvärden utan att mixtra, 
där trafiksituationen redan idag är oerhört överbelastad, 
övergår allt sans och förstånd. Varför inte bygga detta 7 
våningshus på en tomt där det finns bra förutsättningar. 
Sådana tomter finns det i massor. 

Sammanfattning 
Undertecknad motsätter sig den framtagna planen med 
avseende på Byttorpstå enl följande 1. Enl punkt 1 ovan är 
sakägarfrågan inte korrekt hanterad. Undertecknad kräver 
därför att DP arbetet förkastas och om det skall återupptas 
från början, skall det göras på rätt grunder 2. Med hänvis-
ning till punkt 2 - 6 ovan kan DP inte anses uppfylla många 
viktiga sakfrågor. Planen skall därför förkastas. Om det i ett 
omtag och bebyggelsen anpassas, så kan inte högre bebyg-
gelse än den typiska på Nedre Byttorp tillåtas förutsatt att 
buller och trafikkrav kan innehållas vilket inte torde vara 
möjligt med Alingsåsvägen som den är idag

Kommentar
Begreppet ”sakägare” saknar juridiskt sett definition. I 
en tämligen fast praxis anses beslut avseende detaljplaner 
angå ägare till de fastigheter som ligger inom planområdet, 
som gränsar direkt till detta eller endast skiljs åt av en väg. 
Därutöver anses beslutet angå ägare till fastigheter i nära 
grannskap om de är särskilt berörda med hänsyn till arten 
och omfattningen av den aktuella åtgärden. Mot bakgrund 
av detta, och då främst avståndet mellan Byttorpslid 15 och 
planområdet, och att det utgörs av gata och lekplats har 
Byttorpslid 15 inte bedömts som sakägare. 

Då fastighetsägaren upplever sig berörd av planen och 
har inkommit med synpunkter såväl vid samrådet som i 
granskningen finns möjligheten att överklaga ett kommande 
antagandebeslut. Det återstår då för överprövande myndighet 
att inledningsvis bedöma huruvida fastighetsägaren ska anses 
berörd på sådant sätt att rätten till överklagande föreligger. 

Samhällsbyggnadsnämnden är medveten om att tillkom-
mande bebyggelse tillåts bli högre än omgivande byggnader. 
Med hänsyn taget till detta har en avvägning gjorts att, efter 
de justeringar som vidtagits efter samrådet, den bebyggelse 
som föreslås i granskningen anpassats i sådan omfattning att 
den är lämplig på platsen. 

Ytterligare bemötande av frågor rörande byggnadens höjd/ 
volym återfinns i kommentaren till fastighetsägare till 
Byttorpslid 1 och 2 – yttrande G16. 

Samhällsbyggnadsnämnden följer den förordning som 
Boverket tagit fram rörande riktlinjer för trafikbuller. De 
krav som ställs i detaljplanen hindrar inte att fastighetsägaren 
även vidtar andra åtgärder för att minska bullerstörningarna 
ytterligare. Då förordningen föreskriver högsta bullernivåer 
vid fasad finns möjlighet för ytterligare åtgärder för att 
tillskapa en bättre bullermiljö inne i bostaden genom olika 
tekniska lösningar. 

För kommentar avseende trafikbelastning, se kommentar till 
Länsstyrelsens yttrande G1. 

Samhällsbyggnadsnämnden står fast vid sitt ställningstagande 
att man inte ser att det kulturhistoriska värdet i området 
skulle minska avsevärt eller förvanskas av den föreslagna 
byggnadsvolymen.

G19 Byttorpsvall 20
Vi fick information om bygget via Borås Tidning. När vi 
sedan var i stadshuset och fick mer information var chocken 
ett faktum. 7 våningar snett nedanför vår tomt och vi är 
enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen inte sakägare. 
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Karaktäriserande för Byttorp är putsade 2-våningshus senare 
har även små fastigheter med lägenheter byggts exempelvis 
Västermalmsg 2, Ribbingsgatan 6 men dom är långt ifrån 
7 våningar. Står man en bit upp på Västermalmsgatan 
och tittar ner mot Byttorpstå ser man tydligt att det inte 
passar in i området. Se sid 8 i planbeskrivningen. Om man 
tittar på sidan 7 och jämför med husen på vänster sida om 
Ribbingsgatan. Där ser man helt klart hur fel det ser ut. 
Det står i planbeskrivningen att bebyggelsemiljön på nedre 
Byttorp bedöms vara av mindre omfattning men på sidan 
10 i planbeskrivningen ser det helt gigantiskt ut. Det skrivs 
också att bebyggelsens höjd vid Byttorpstå är något högre än 
omgivande fastigheter, det är helt fel. 

När det gäller trafiken på väg 180 är den redan idag kraftigt 
överbelastad med långa köer och mycket buller vissa tider. 
Bullermätningarna som beskrivs verkar vara på gränsen till 
vad som är tillåtet. Infrastruktur från Sandhult till Viared är 
väl 30 år gammal och lär inte byggas de närmsta åren varvid 
trafikintensiteten kommer att öka på nuvarande väg 180 till 
Borås och därmed ökat buller och ännu längre köer. Bygg 
den nya vägen mellan Sandhult och Viared innan ni bygger 
fler fastigheter som belastar väg 180 där belastningen är som 
värst. 

Det är svårt att se denna planerade byggnad som någon form 
av entré till stadsdelen Byttorp. Kulturnämnden avstryker 
detaljplanen pga att den förslagna tillkommande bebyggelsen 
inte tar hänsyn till stadsbilden som gäller Byttorpstå. De ser 
klart och tydligt att den förslagna byggnadsvolymen är helt 
fel. Här kan man se att fyra våningar är att föredra då får 
man en bättre linje mot Ribbingsgatan och husväggen mot 
väg 180 blir inte så hög. En betydligt bättre byggnad som 
entré till Byttorp. 

Angående parkering så är det många bilar som står på 
gatorna runt omkring efter kl 16.00. 39 parkeringsplatser 
är planerade i garaget det kommer inte att räcka. I dag har 
många familjer fler bilar. 

Vi anser att nuvarande detaljplan skall omarbetas. Huset är 
för stort, trafiken på väg 180 blir ännu värre och bullerni-
våerna kommer att öka. Bygg stora hus där infrastrukturen 
fungerar.

Vi vill behålla vårt mysiga Byttorp.

Kommentar
Bemötande av frågor rörande bedömningen av sakägarkrets, 
bebyggelsens skala, karaktär etc. samt trafikfrågor och 
kulturmiljö återfinns i kommentar till fastighetsägare till 
Byttorpslid 15 – yttrande nummer G18 samt som svar 
till yttrande nummer G17. Bemötande av frågor rörande 

byggnadens höjd och parkering återfinns i kommentaren till 
fastighetsägare till Byttorpslid 1 och 2 – yttrande nummer 
G16.
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4. Kvarstående synpunkter
Sakägare och övriga listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts i samrådet/granskningen.

Sakägare:

 » HSB

 » Byttorpsgräns 6 och 7 

 » Byttorpslid 1

 » Byttorpslid 2 

Övriga:

 » Byttorpsvall 20

 » Jungfrun 1

 » Byttorpslid 15

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult  
    Krook & Tjäder AB

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på bebyggelsen vid Byttorpstå samt påverkan 
rörande skuggning. En sol/skuggstudie togs fram i samband med granskning)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå 
samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och trafiksituationen)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå, 
trappningen av bebyggelsen, insyn m.m. samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och 
trafiksituationen)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse, kulturmiljön 
m.m.)
(Hade i samrådet synpunkter på att inte bli bedömd sakägare, höjden på tillkommande 
bebyggelse samt minskat värde på den egna fastigheten)
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

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

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

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

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

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

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

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

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

  webbplats boras.se/detaljplan

   
   

 2019-03-08  BN2016-1481 
 

 
Handläggare 
Paulina Bredberg 
033-35 85 14 
paulina.bredberg@boras.se 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN    
      
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TEL FAX 
501 80 Borås  Kungsgatan 55 boras.se detaljplanering@boras.

se 
033-35 85 00 033-35 34 29 

 

Information avseende beslut gällande detaljplan för 
Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad. 
 
Hej! 
För ett par veckor sedan fick ni ett brev med en underrättelse inför antagande av 
detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl., Borås Stad. Utgångspunkten var att 
Samhällsbyggnadsnämnden skulle anta detaljplanen den 28 februari 2019.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen och skicka den 
vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Preliminär tidplan är att 
Kommunfullmäktige tar upp detaljplanen för antagande i april eller maj.  
 
Inför beslutet kommer ni återigen att få en underrättelse. Om planen antas kommer de 
sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda att få en besvärshänvisning som 
beskriver hur antagandebeslutet kan överklagas. Sakägare kan vara fastighetsägare, 
hyresgäster och boende i planområdet eller i dess anslutning. Fastighetsägare förväntas 
meddela sina hyresgäster om innehållet i detta brev.  
 
Har ni frågor är ni välkomna att höra av er. Se kontaktuppgifter högst upp till vänster.  
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Paulina Bredberg  
Planarkitekt  
 
Bilagor: 
Protokollsutdrag godkännandebeslut 
 
Med bilagor via post:  För kännedom via mail: 
Till sakägare: Vastragotaland@lansstyrelsen.se, 
HSB Lantmäterimyndigheten i Borås, 
Byttorpsgräns 6  Kommunstyrelsen diarium, 
Byttorpsgräns 7  Tekniska nämnden diarium 
Byttorpslid 1  
Byttorpslid 2 
  
Utan bilagor via post:   
Byttorpslid 15 
Byttorpsvall 20 
Jungfrun 1   
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

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

  webbplats boras.se/detaljplan

   
   

 2019-03-08  BN2016-1481 
 

 
Handläggare 
Paulina Bredberg 
033-35 85 14 
paulina.bredberg@boras.se 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN    
      
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TEL FAX 
501 80 Borås  Kungsgatan 55 boras.se detaljplanering@boras.

se 
033-35 85 00 033-35 34 29 

 

Information avseende beslut gällande detaljplan för 
Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad. 
 
Hej! 
För ett par veckor sedan fick ni ett brev med en underrättelse inför antagande av 
detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl., Borås Stad. Utgångspunkten var att 
Samhällsbyggnadsnämnden skulle anta detaljplanen den 28 februari 2019.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen och skicka den 
vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Preliminär tidplan är att 
Kommunfullmäktige tar upp detaljplanen för antagande i april eller maj.  
 
Inför beslutet kommer ni återigen att få en underrättelse. Om planen antas kommer de 
sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda att få en besvärshänvisning som 
beskriver hur antagandebeslutet kan överklagas. Sakägare kan vara fastighetsägare, 
hyresgäster och boende i planområdet eller i dess anslutning. Fastighetsägare förväntas 
meddela sina hyresgäster om innehållet i detta brev.  
 
Har ni frågor är ni välkomna att höra av er. Se kontaktuppgifter högst upp till vänster.  
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Paulina Bredberg  
Planarkitekt  
 
Bilagor: 
Protokollsutdrag godkännandebeslut 
 
Med bilagor via post:  För kännedom via mail: 
Till sakägare: Vastragotaland@lansstyrelsen.se, 
HSB Lantmäterimyndigheten i Borås, 
Byttorpsgräns 6  Kommunstyrelsen diarium, 
Byttorpsgräns 7  Tekniska nämnden diarium 
Byttorpslid 1  
Byttorpslid 2 
  
Utan bilagor via post:   
Byttorpslid 15 
Byttorpsvall 20 
Jungfrun 1   
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Nr 55
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C):  
Giftfri vardag kräver handling
2019-05-06 Dnr KS 2013-00728 050

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Christina Anemo
Handläggare
033 355305

SVAR PÅ MOTION
Sida
1(2)

Datum
2019-03-04

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2013-00728 050

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri 
vardag kräver handling 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är bifallen     

Sammanfattning 
Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

 förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i
Borås Stads förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med
miljövänliga alternativ.

 krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas.

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 
anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  

Ärendet i sin helhet 
Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

 förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i
Borås Stads förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med
miljövänliga alternativ.

 krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas.

Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutat att 
tillstyrka den.  

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 
anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  

Borås Stad Koncerninköp använder Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskrav i ramavtal, samt när organisationen ger uppdrag att göra en 
upphandling. Detta innebär att när organisationen avropar från ramavtal eller 
anlitar koncerninköp i sina upphandlingar är dessa redan anpassade till 
miljökraven. Upphandlingsmyndigheten är drivande för miljöanpassad offentlig 
upphandling. Upphandlingsmyndigheten förvaltar och utvecklar miljöverktyget, 
en internettjänst med förslag till miljökriterier vid upphandling av varor och 
tjänster. 
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Borås Stad
Sida
2(2)

För att underlätta kontrollen och uppföljningen av upphandlade produkter 
undersöks möjligheterna att införa en kemikaliedatabas. Det pågår också ett 
samarbete med Miljö- och konsumentförvaltningen där aktuella upphandlingar 
gås igenom gällande miljökrav. Miljö- och konsumentförvaltningen samarbetar 
också med skola och förskola där syftet är att få in kemikaliefrågan i den 
säkerhetsrond som görs på förskolor och skolor. 
Lokalförsörjningsnämnden rekommenderar att fortsätta arbetet med att 
förbättra miljön inomhus vid löpande underhåll, vid ombyggnad samt vid 
nybyggnad av lokaler. För att välja rätt material används miljödatabasen Sunda 
Hus. Ytterligare aspekter som bevakas i inomhusmiljön är tex förekomsten av 
radon och asbest. 

Kommunstyrelsen ser positivt på det arbete som pågår och föreslår att motionen 
bifalls för att säkra att arbetet fortlöper och att återkoppling på politisk nivå sker. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Motion

Samverkan 
Nej 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Nr 56
Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP):  
Mindre plast i våra vattendrag och hav
2019-05-06  Dnr KS 2017-00391 439

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-06 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00391 439 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast 
i våra vattendrag och hav 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.            

Sammanfattning 
Kjell Hjalmarsson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 
lämnat in förslaget  

att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage till 
dagvatten och övrig miljö,  

att det där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas 
åtgärder såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar, samt  

att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 
snöröjning.           

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Servicenämnden, Borås Energi och Miljö AB, Tekniska nämnden och Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Borås Energi och Miljö 
AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger utanför deras 
verksamhetsområde. Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens 
konstgräsplaner föreslå att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör 
göras med hänvisning till försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet 
invänta bättre kunskap för att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka 
spridning av mikroplaster till våra vattendrag och hav via dagvattnet. Fritids- 
och folkhälsonämnden tillstyrker motionen. Servicenämnden avstod från att 
yttra sig, eftersom hur plast/gummigranulat sprids via tex dagvattenbrunnar 
eller vid snöröjning är en fråga från deras beställar-förvaltningar i första hand.  

Åtgärder är idag vidtagna genom Fritids- och folkhälsonämnden vilka 
prioriterar de planer de snöröjer och inom 1-2 år kommer alla planer att vara 
säkrade. 

 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 

   

Ärendet i sin helhet 
Kjell Hjalmarsson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 
lämnat in förslaget att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med 
fokus på läckage till dagvatten och övrig miljö, att det där det finns risk att 
plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärder såsom exempelvis filter i 
dagvattenbrunnar, samt att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat 
som följer med vid snöröjning.           

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB och Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Miljöförvaltningen 
framför att det ligger helt i linje med Sveriges regerings ambitioner att minska 
plast och kemikalier i världshaven. Förvaltningen vill samtidigt förtydliga att 
läckaget inte bara är partiklar utan även kemikalier lösta i vatten såsom PAHer 
och andra kemikalier.  

Borås Energi och Miljö AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger 
utanför deras verksamhetsområde. Bolaget välkomnar förslagen som ligger i 
motionen för att förhindra att oönskat material hamnar i dagvattenbrunnar och 
sedermera hamnar i avloppsreningsverket.  

Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräsplaner föreslå 
att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med hänvisning till 
försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet invänta bättre kunskap för 
att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka spridning av mikroplaster till 
våra vattendrag och hav via dagvattnet. 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen. I svaret, som inlämnades 
14 augusti 2017, framförde nämnden att anläggningsenheten på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under hösten skulle titta över hanteringen av granulat på 
konstgräsplaner i Borås Stad. Det framfördes som viktigt att granulatet stannar 
kvar på konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för funktionen och 
miljön. Enheten skulle därför inventera möjligheterna att ta hand om den 
granulatmängd som följer med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande. 
Inför 2018 avsåg de att ta upp en summa som önskemål i budgeten för 
miljöåtgärder på konstgräsplaner. Det gäller ytor för att smälta snö och kunna 
ta hand om medföljande granulat, silar eller filter i dräneringssystemen, 
asfaltskanter mm. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen bekräftar i april 2019 att uttalade åtgärder är 
vidtagna och att nämnden prioriterar de planer de snöröjer och att alla planer 
kommer att vara säkrade inom 1-2 år.  
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Ärendet i sin helhet 
Kjell Hjalmarsson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 
lämnat in förslaget att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med 
fokus på läckage till dagvatten och övrig miljö, att det där det finns risk att 
plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärder såsom exempelvis filter i 
dagvattenbrunnar, samt att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat 
som följer med vid snöröjning.           

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB och Miljö- 
och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Miljöförvaltningen 
framför att det ligger helt i linje med Sveriges regerings ambitioner att minska 
plast och kemikalier i världshaven. Förvaltningen vill samtidigt förtydliga att 
läckaget inte bara är partiklar utan även kemikalier lösta i vatten såsom PAHer 
och andra kemikalier.  

Borås Energi och Miljö AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger 
utanför deras verksamhetsområde. Bolaget välkomnar förslagen som ligger i 
motionen för att förhindra att oönskat material hamnar i dagvattenbrunnar och 
sedermera hamnar i avloppsreningsverket.  

Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräsplaner föreslå 
att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med hänvisning till 
försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet invänta bättre kunskap för 
att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka spridning av mikroplaster till 
våra vattendrag och hav via dagvattnet. 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen. I svaret, som inlämnades 
14 augusti 2017, framförde nämnden att anläggningsenheten på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under hösten skulle titta över hanteringen av granulat på 
konstgräsplaner i Borås Stad. Det framfördes som viktigt att granulatet stannar 
kvar på konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för funktionen och 
miljön. Enheten skulle därför inventera möjligheterna att ta hand om den 
granulatmängd som följer med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande. 
Inför 2018 avsåg de att ta upp en summa som önskemål i budgeten för 
miljöåtgärder på konstgräsplaner. Det gäller ytor för att smälta snö och kunna 
ta hand om medföljande granulat, silar eller filter i dräneringssystemen, 
asfaltskanter mm. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen bekräftar i april 2019 att uttalade åtgärder är 
vidtagna och att nämnden prioriterar de planer de snöröjer och att alla planer 
kommer att vara säkrade inom 1-2 år.  
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Servicenämnden avstod från att yttra sig, eftersom hur plast/gummigranulat 
sprids via tex dagvattenbrunnar eller vid snöröjning är en fråga från deras 
beställar-förvaltningar i första hand.     

Beslutsunderlag 
1. Motion Kjell Hjalmarsson (MP) Mindre plast i våra hav och vattendrag 
2. Svar på remiss från Fritids och folkhälsonämnden 
3. Svar på remiss från Servicenämnden 
4. Svar på remiss från Tekniska nämnden 
5. Svar på remiss från Miljö- och konsumentnämnden 
6. Svar på remiss från Borås Energi och Miljö AB   
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

 
 
Motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav 

Plast i fast form kan inte helt brytas ner av naturen. Den blir bara allt mindre delar, 
och ju mindre delarna blir desto större risk att plankton och musslor får i sig dem när 
de filtrerar vattnet i jakt på mat. Även fiskar och andra havslevande djur drabbas hårt 
av de stora mängderna plast som finns i haven. 

De plastpartiklar som sprids i naturen kommer förutom från ren nedskräpning bl.a. 
från kosmetikaprodukter och tandkräm men ännu mer från slitage från däck och 
vägar liksom konstgräsplaner. IVL uppskattar att cirka 1 600 - 2 500 ton 
gummigranulat sprids från Sveriges drygt 1300 konstgräsplaner varje år 

Även om det är oklart i vilken utsträckning plast/gummi från just konstgräsplaner når 
ut i havens ekosystem bör försiktighetsprincipen råda.  

Fritids och folkhälsonämnden har ett uppdrag i budgeten för 2017 att utreda hur man 
ska kunna avveckla användningen av plast/gummigranulat i våra konstgräsplaner.  

Föreslår mot bakgrund av miljöproblematiken enligt ovan ett antal åtgärder 
genomförs fram tills att nuvarande granulat bytts ut:  

• Att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage 
till dagvatten och övrig miljö.  

• Att där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärdes 
såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar  

• Att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 
snöröjning. 

Borås 2017-04-24 

Kjell Hjalmarsson (MP) 
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Motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav 

Plast i fast form kan inte helt brytas ner av naturen. Den blir bara allt mindre delar, 
och ju mindre delarna blir desto större risk att plankton och musslor får i sig dem när 
de filtrerar vattnet i jakt på mat. Även fiskar och andra havslevande djur drabbas hårt 
av de stora mängderna plast som finns i haven. 

De plastpartiklar som sprids i naturen kommer förutom från ren nedskräpning bl.a. 
från kosmetikaprodukter och tandkräm men ännu mer från slitage från däck och 
vägar liksom konstgräsplaner. IVL uppskattar att cirka 1 600 - 2 500 ton 
gummigranulat sprids från Sveriges drygt 1300 konstgräsplaner varje år 

Även om det är oklart i vilken utsträckning plast/gummi från just konstgräsplaner når 
ut i havens ekosystem bör försiktighetsprincipen råda.  

Fritids och folkhälsonämnden har ett uppdrag i budgeten för 2017 att utreda hur man 
ska kunna avveckla användningen av plast/gummigranulat i våra konstgräsplaner.  

Föreslår mot bakgrund av miljöproblematiken enligt ovan ett antal åtgärder 
genomförs fram tills att nuvarande granulat bytts ut:  

• Att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage 
till dagvatten och övrig miljö.  

• Att där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärdes 
såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar  

• Att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 
snöröjning. 

Borås 2017-04-24 

Kjell Hjalmarsson (MP) 
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 REMISSVAR Diarienummer 

2017/FF0100  420 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Erik Hang, 033 – 35 74 35 

Datum 
2017-08-14 

 

  
Kommunstyrelsen  

 

501 80 Borås Sturegatan 38                     boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00

Yttrande över motion - Mindre plast i våra 
vattendrag och hav, motion av Kjell Hjalmarsson 
(MP)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0391 
 
 
Fritids- och folkhälsonämndens beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och skicka yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 

 

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet 
Motionsställaren har föreslagit att ett antal åtgärder genomförs fram till att nuvarande 
granulat på konstgräsplaner byts ut för att minimera utsläpp av plast i vattendrag och 
hav. 
 
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer under hösten att 
titta över hanteringen av granulat på konstgräsplaner i Borås Stad. Det är viktigt att 
granulatet stannar kvar på konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för 
funktionen och miljön. 
Enheten kommer därför att inventera möjligheterna att ta hand om den 
granulatmängd som följer med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande. 
 
Inför 2018 tar vi upp en summa som önskemål i budgeten för miljöåtgärder på 
konstgräsplaner. Det gäller ytor för att smälta snö och kunna ta hand om medföljande 
granulat, silar eller filter i dräneringssystemen, asfaltskanter mm. 
 
 
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN 
 
 
Ida Legnemark (V) 
Ordförande 
    Tommy Jingfors 
    Förvaltningschef 
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Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vx

Tekniska nämnden

Alf Iwarson, 033-35 74 55

Sida
1(2)

Datum
2017-07-05 Dnr 2017/290   401 1

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0391

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräsplaner föreslå 
att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med hänvisning till 
försiktighetsprincipen. 

Vad avser åtgärder i vägnätet invänta bättre kunskap för att kunna vidta 
relevanta åtgärder för att motverka spridning av mikroplaster till våra 
vattendrag och hav via dagvattnet.  

Tekniska nämndens yttrande 
I Naturvårdsverkets rapport 6772. Juni 2017 ”Mikroplaster. Redovisning av 
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för 
minskade utsläpp i Sverige” konstateras att när det gäller hur mikroplaster 
sprids från källan till hav, sjöar och vattendrag finns det idag mycket begränsad 
kunskap kring.    

Möjliga spridningsvägar är via luft, dagvatten, snödumpning samt via 
avloppsreningsverk och slamspridning. De källor som sammantaget står för 
största utsläppen i Sverige av mikroplaster är: Väg- och däck, konstgräsplaner, 
industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, 
båtbottenfärg och nedskräpning. 

I avvaktan på Fritids- och folkhälsonämndens utredning om möjligheten att 
avveckla användningen av plast/gummigranulat i kommunens konstgräsplaner 
bör i enlighet med försiktighetsprincipen åtgärder i enlighet med motionens 
intentioner vidtagas för att begränsa utsläppen av mikroplaster från dessa.  

Idag saknas kunskap om hur stor andel av mikroplaster som kommer från 
vägtrafiken och sprids via dagvatten till hav, sjöar och vattendrag i Sverige. 
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Borås Stad
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Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55
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E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vx

Tekniska nämnden

Alf Iwarson, 033-35 74 55
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Datum
2017-07-05 Dnr 2017/290   401 1

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0391

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräsplaner föreslå 
att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med hänvisning till 
försiktighetsprincipen. 

Vad avser åtgärder i vägnätet invänta bättre kunskap för att kunna vidta 
relevanta åtgärder för att motverka spridning av mikroplaster till våra 
vattendrag och hav via dagvattnet.  

Tekniska nämndens yttrande 
I Naturvårdsverkets rapport 6772. Juni 2017 ”Mikroplaster. Redovisning av 
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för 
minskade utsläpp i Sverige” konstateras att när det gäller hur mikroplaster 
sprids från källan till hav, sjöar och vattendrag finns det idag mycket begränsad 
kunskap kring.    

Möjliga spridningsvägar är via luft, dagvatten, snödumpning samt via 
avloppsreningsverk och slamspridning. De källor som sammantaget står för 
största utsläppen i Sverige av mikroplaster är: Väg- och däck, konstgräsplaner, 
industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, 
båtbottenfärg och nedskräpning. 

I avvaktan på Fritids- och folkhälsonämndens utredning om möjligheten att 
avveckla användningen av plast/gummigranulat i kommunens konstgräsplaner 
bör i enlighet med försiktighetsprincipen åtgärder i enlighet med motionens 
intentioner vidtagas för att begränsa utsläppen av mikroplaster från dessa.  

Idag saknas kunskap om hur stor andel av mikroplaster som kommer från 
vägtrafiken och sprids via dagvatten till hav, sjöar och vattendrag i Sverige. 
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Utsläpp från slitage av däck och vägar är relativt diffusa utsläpp. Punktutsläpp i 
form av snödumpning på öppet eller istäckt vatten utgör undantag och 
förekommer sparsamt med dispens framförallt i södra Sverige.  

De åtgärder som idag görs för att minska partikelhalterna i stadsmiljöer bidrar 
också till att minska risken för spridning av mikroplaster till våra vattendrag. 

Naturvårdsverket bedömning är att kunskapsuppbyggnad behövs för att bättre 
förstå spridningen av mikroplaster via dagvattnet från vägnätet och vilka 
metoder som är bäst lämpade för att förhindra en sådan spridning. Trafikverket 
föreslås få ett övergripande ansvar i detta arbete i samverkan med 
kommunerna och VTI som föreslås ges ett regeringsuppdrag i frågan. 

Tekniska nämnden anser att när det gäller åtgärder för att förhindra spridning 
av mikroplaster från vägnätet via dagvattnet bör den kunskapsuppbyggnad som 
beskrivs ovan inhämtas innan relevanta åtgärder vidtas.  

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS  

Rose-Marie LiljenbyAndersson 

Gunnar Isackson 
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Nr 57
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L),  
Anna Svalander (L) och Lotta Preijde (L):  
Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 
språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare 
att klara skolan
2019-04-23 Dnr KS 2018-00393 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00393 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) 
och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har 
lättare att klara skolan.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Förskolenämnden redovisar uppföljningen av profileringen mot språk och litteratur, 
som bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet, till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet i sin helhet 
Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och Lotta Preijde (L) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att: 

 Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i 
någon förskola till språkförskola.            

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden. Förskolenämnden avstyrker 
motionen.  

Nämndens yttrande redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll i barns språkutveckling. Det 
ingår i förskolans uppdrag att varje barn får utveckla sitt/sina språk. För barn som 
har annat modersmål än svenska finns även strävansmål i förskolans läroplan, Lpfö 
18, som innebär att barnen ska få utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

I motionen nämns att det skulle passa att lägga en avdelning med språkförskola på 
Hässleholmen, då det bor många nyanlända där. 

Enligt uppgift från Förskoleförvaltningen profilerar sig förskolorna Milstensgården 
och Milstensgläntan i det området, särskilt mot språk och litteratur. Arbetet sker i 
samverkan med Kulturförvaltningen.  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som bedrivs 
på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda. Därmed finns det inget 
behov av att utreda frågan.  

Däremot är det lämpligt att Förskolenämnden följer upp att insatserna ger avsedd 
effekt och även delger Kommunstyrelsen resultatet av uppföljningen. Uppföljningen 
kan med fördel ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.     

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling.  
2. Fullmäktigeskrivelse   
3. Beslutsförslag   
4. Förskolenämndens yttrande   
 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som bedrivs 
på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda. Därmed finns det inget 
behov av att utreda frågan.  

Däremot är det lämpligt att Förskolenämnden följer upp att insatserna ger avsedd 
effekt och även delger Kommunstyrelsen resultatet av uppföljningen. Uppföljningen 
kan med fördel ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.     

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling.  
2. Fullmäktigeskrivelse   
3. Beslutsförslag   
4. Förskolenämndens yttrande   
 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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MOTION  2018-05-17 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna 

 

 
 

Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 
som gått i förskolan har lättare att klara skolan.  

Alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Även de barn som är nyanlända och 
inte har svenska som modersmål. Fler måste få chansen att snabbt lära sig svenska. 
Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Även för barnen.  

Liberalerna vill införa en språkförskola. Därför föreslår vi innan den gjorts 
obligatorisk på nationell nivå att Borås stad aktivt söker upp alla nyanlända barn 
över tre år för att ge dessa möjlighet att delta i förskoleverksamhet 15 timmar per 
vecka. Förutom ordinarie verksamhet ska då också särskilt fokus ligga på att barnen 
ska lära sig svenska.  

Ytterligare en effekt är att förutom att barnen lär sig svenska kan barnens 
deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, 
möjligheter att få jobb. 

Många nyanlända bor på Hässleholmen. Där byggs nu en ny förskola. Det skulle 
passa att lägga en avdelning med språkförskola där.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att  

Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i 
någon förskola till språkförskola enligt förslaget ovan.  

Anne-Marie Ekström (L) 

Anna Svalander (L) 

Lotta Preijde (L) 

 
 
 
 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-09-27 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00074 3.5.2.25 
 

  

 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 
barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 
förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.    

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa 
Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning 
Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 
får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 
läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 
detta område ska finnas och finns på alla förskolor. Mot bakgrund av detta 
avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.  

Ärendet i sin helhet 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån tanken att införa särskilda 
språkförskolor. Nedan belyser Förskolenämndeni tre aspekter 

1. Ett nyanlänt barn hamnar i en grupp där ett svenskt språkbruk inte 
finns etablerat i barngruppen.  

Om ett barn skulle vara i en språkförskola skulle det kunna försena barnets 
utveckling i det talade svenska språket istället för att hjälpa. Forskning visar att 
barn lär sig ett språk bäst genom att möta språket i sin vardagliga miljö. Barn till 
nyanlända föräldrar ges en bra möjlighet att lära sig svenska språket i förskolans 
verksamhet och barnen får där också komma i kontakt med jämnåriga 
kamrater. Att ett barn får en plats i förskolan är därför en viktig del i en familjs 
integrering i det svenska samhället. Idag finns barn till nyanlända i många av 
Borås Stads förskolor. Integration och ett barns språkutveckling kommer till 
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SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-09-27 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00074 3.5.2.25 
 

  

 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 
barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 
förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.    

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa 
Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning 
Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 
får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 
läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 
detta område ska finnas och finns på alla förskolor. Mot bakgrund av detta 
avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.  

Ärendet i sin helhet 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån tanken att införa särskilda 
språkförskolor. Nedan belyser Förskolenämndeni tre aspekter 

1. Ett nyanlänt barn hamnar i en grupp där ett svenskt språkbruk inte 
finns etablerat i barngruppen.  

Om ett barn skulle vara i en språkförskola skulle det kunna försena barnets 
utveckling i det talade svenska språket istället för att hjälpa. Forskning visar att 
barn lär sig ett språk bäst genom att möta språket i sin vardagliga miljö. Barn till 
nyanlända föräldrar ges en bra möjlighet att lära sig svenska språket i förskolans 
verksamhet och barnen får där också komma i kontakt med jämnåriga 
kamrater. Att ett barn får en plats i förskolan är därför en viktig del i en familjs 
integrering i det svenska samhället. Idag finns barn till nyanlända i många av 
Borås Stads förskolor. Integration och ett barns språkutveckling kommer till 
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stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 
mötas. 

2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 
svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 
kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 
behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 
barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 
kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 
efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 
det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 
uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 
nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 
nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 
om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 
upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  
”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 
som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  
2018-05-17                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2018-09-27 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00074 3.5.2.25 
 

  

 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 
barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 
förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.    

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa 
Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning 
Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 
får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 
läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 
detta område ska finnas och finns på alla förskolor. Mot bakgrund av detta 
avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.  

Ärendet i sin helhet 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån tanken att införa särskilda 
språkförskolor. Nedan belyser Förskolenämndeni tre aspekter 

1. Ett nyanlänt barn hamnar i en grupp där ett svenskt språkbruk inte 
finns etablerat i barngruppen.  

Om ett barn skulle vara i en språkförskola skulle det kunna försena barnets 
utveckling i det talade svenska språket istället för att hjälpa. Forskning visar att 
barn lär sig ett språk bäst genom att möta språket i sin vardagliga miljö. Barn till 
nyanlända föräldrar ges en bra möjlighet att lära sig svenska språket i förskolans 
verksamhet och barnen får där också komma i kontakt med jämnåriga 
kamrater. Att ett barn får en plats i förskolan är därför en viktig del i en familjs 
integrering i det svenska samhället. Idag finns barn till nyanlända i många av 
Borås Stads förskolor. Integration och ett barns språkutveckling kommer till 
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stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 
mötas. 

2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 
svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 
kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 
behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 
barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 
kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 
efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 
det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 
uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 
nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 
nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 
om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 
upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  
”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 
som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  
2018-05-17                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-09-27 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00074 3.5.2.25 
 

  

 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 
barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 
förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.    

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa 
Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning 
Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 
får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 
läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 
detta område ska finnas och finns på alla förskolor. Mot bakgrund av detta 
avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.  

Ärendet i sin helhet 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån tanken att införa särskilda 
språkförskolor. Nedan belyser Förskolenämndeni tre aspekter 

1. Ett nyanlänt barn hamnar i en grupp där ett svenskt språkbruk inte 
finns etablerat i barngruppen.  

Om ett barn skulle vara i en språkförskola skulle det kunna försena barnets 
utveckling i det talade svenska språket istället för att hjälpa. Forskning visar att 
barn lär sig ett språk bäst genom att möta språket i sin vardagliga miljö. Barn till 
nyanlända föräldrar ges en bra möjlighet att lära sig svenska språket i förskolans 
verksamhet och barnen får där också komma i kontakt med jämnåriga 
kamrater. Att ett barn får en plats i förskolan är därför en viktig del i en familjs 
integrering i det svenska samhället. Idag finns barn till nyanlända i många av 
Borås Stads förskolor. Integration och ett barns språkutveckling kommer till 
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stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 
mötas. 

2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 
svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 
kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 
behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 
barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 
kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 
efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 
det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 
uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 
nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 
nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 
om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 
upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  
”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 
som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  
2018-05-17                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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stånd i en miljö där barn som kommit olika långt i sin språkutveckling kan 
mötas. 

2. Barnet ska flytta till en ”vanlig” förskola när det anses kunna det 
svenska språket tillräckligt.  

När det nyanlända barnet skulle behöva flytta efter en viss tid på språkförskolan 
kan det istället uppstå en problematik kring relationsbyggandet som varje barn 
behöver göra med barn och pedagoger i en grupp. Anknytning är viktigt för 
barn, vilket också forskning tar upp (bl.a. Bowlby och Ainsworth). 

En språkförskola eller motsvarande avdelning på en förskola skulle också 
kunna innebära att barnet börjar på språkförskolan och stannar kvar där även 
efter att barnet inte längre kan betraktas som nyanländ om det inte anses kunna 
det svenska språket tillräckligt. Det skulle få som konsekvens att det sällan 
uppstår platser som kan användas till andra nyanlända barn och arbetet med 
nyanlända barn upphör allt eftersom barnen inte längre kan räknas som 
nyanlända.  

3. Mångfald en bra utgångspunkt för att skapa trygghet i en grupp.  

Nyanlända barn kan bära med sig traumatiska upplevelser dessa kan lättare tas 
om hand i en stabil barngrupp, än i en grupp där flera barn bär på liknande 
upplevelser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Förskolenämnen motionen  
”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 
som gått i förskolan har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”,  
2018-05-17                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-09-13.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

Nr 58
Svar på interpellation: Mitt-Socialdemokraterna 
avvecklar valfriheten
Dnr KS 2019-00283 1.1.1.1

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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2019-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00283 1.1.1.1 

  

 

Svar på interpellation: Mitt-Socialdemokraterna 
avvecklar valfriheten 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

M och KD i Borås har ställt en interpellation efter att ett av de privata 
hemtjänstföretagen har begärt sig i konkurs. M och KD menar att Mitt-S-
samverkan avvecklar valfriheten och att detta varnade M och KD för när 
ersättningsnivåerna till bolagen diskuterades. M och KD hade lämnat ett förslag 
eftersom förutsättningarna för företagens existens riskerades när ersättningen 
var så låg och att bolagen inte kan hålla nödvändig kvalitet med den föreslagna 
ersättningen. År 2009 fanns drygt 15 utförare men nu finns bara 4 kvar. 
Samtidigt som ersättningen till privata utförare är låg ersätts kommunen med 
drygt 160 kronor mer per timme.  

Med anledning av detta ställde M och KD tre frågor till ansvarigt kommunalråd 
Malin Carlsson (S):  

1. Tycker du att ni upprätthåller Kommunfullmäktigebeslutet om att 
införa LOV i hemtjänsten, när ersättningsnivåerna innebär att 
LOV-företag nu tvingas att avveckla sin verksamhet? 

All avveckling har en egen historia och det stämmer att det var drygt 15 aktörer 
2009 men att de fallit ifrån eller konsoliderats. De bolag som avslutats på 
stadens initiativ har varit bolag som inte gjort rätt för sig eller inte har varit 
aktiva. Tre bolag har avslutat sin verksamhet på eget initiativ. Orsaken till att ett 
av de större bolagen valde att avsluta kan förklaras med att IVO hade startat en 
granskning av bolagets hemtjänstorganisation i Borås efter klagomål från flera 
individer. Bolaget valde innan granskningen var avslutad att avveckla sin 
verksamhet, dels för att minska publicitet kring ärendet och dels för att 
åtgärderna skulle bli för dyra att genomföra. Skälet till ett andra företags 
konkurs var att de hade haft en osedvanligt hög korttidsfrånvaro på grund av 
sjukdom under första halvan av året vilket gav för stora kostnader. 
Influensasäsongen var också värre än vanligt året 2018. Ett tredje företag drevs 
likt kommunen med fast anställd personal med månadslön och utan delade 
turer. När stadsbidraget för att förbättra välfärden drogs in minskade intäkterna 
och verksamheten lades ner. Av dessa tre avslut kan man konstatera att det var 
ökade eller förväntat ökade kostnader som var huvudorsaken. De sedan 
årsskiftet 2018/19 nya tillståndskrav på hemtjänstföretag kommer sannolikt att 
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minska antalet utförare ytterligare eftersom införandet av tillståndet syftar till att 
få olämpliga utförare bort från marknaden. 

Att göra en direkt koppling mellan låg ersättning och avveckling av bolag är 
således besvärlig att göra.  

När det gäller frågan om att upprätthålla kvalitet i hemtjänst gäller att det inte 
blir dyrare för verksamheten att ha kunskap eller att göra rätt från början. Att 
göra fel driver snarare upp kostnader eftersom man vid något senare tillfälle 
måste göra om vilket påverkar kostnader direkt eller indirekt i verksamheten. 
Påståendet att det finns en koppling att höga ersättningar ger hög kvalitet i en 
verksamhet saknar stöd idag.  

Ersättningen är inte hemlig och bolagen - får man förmoda – har gjort en 
bedömning att de kommer att klara uppdraget med den ersättning som är 
beslutad.  

Mitt-S-samverkan upprätthåller alltså Kommunfullmäktiges beslut om att införa 
LOV i hemtjänsten. 

2. Är 406 kronor per timma en rimlig ersättningsnivå när egenregin 
kompenseras med över 160 kr mer per timma? 

Ersättningen till utförarna bygger på ett timpris för utförd tid och som max för 
beviljad tid. Ersättningen differentieras av om hemtjänsten utförs i landsbygd 
eller i tätort. För tätort ersätts en utförd hemtjänsttimme med 406 kronor per 
timme och för landsbygd 418 kronor per timme. Skillnaden i ersättningen har 
sin grund i den utförda tiden minskar på grund av att resorna är längre mellan 
varje brukare på landsbygden jämfört med tätorten.  

Jämförelsen mellan ersättningen till kommunal respektive privat utförare måste 
ses utifrån vad som krävs av respektive utförare. Ett av de mest 
kostnadsdrivande kraven på en kommunal uppdragsgivare är att kommunen 
måste ansvara över hela det geografiska området vilket de privata inte behöver. 
Kommunen är skyldig att ta alla uppdrag och har andra villkor för de anställda. 
Således blir frågan inte om 406 kronor är rätt utan frågan blir om 566 kronor är 
en för dyr verksamhet eller inte. Att hemtjänsten behöver se över sina 
kostnader är inget argument att de privata utförarna ska få en högre ersättning. 
Vård och äldrenämnden jobbar med att se över sin kostnadsbild i den egna 
organisationen genom olika former av effektiviseringar. 

Västkom har rekommenderat att kommuner för egen del beslutar om en 
ersättningsnivå vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun med 412 
kronor per timme. Hur beloppet har beräknats framgår inte men om beloppet 
är ett medelpris på ersättningen blir priset för Borås Stads del också 412 kronor. 

406 kronor till privata utförare är således rimligt och kostnadsbilden för den 
kommunala hemtjänsten håller på att ses över och verksamheten effektiviseras. 

3. Kommer Mitt-S-samverkan att vidta åtgärder för att det 
fortsättningsvis ska vara möjligt att bedriva LOV-företag i 
hemtjänsten i Borås? 

Borås Stad 
  Sida 
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Mitt-S-samverkan har initierat ett arbete för att se över bland annat 
ersättningsmodell och beloppet hemtjänstverksamheten ersätts med. Syftet med 
utredningen är att det ska vara möjligt att bedriva LOV-företag i hemtjänsten i 
Borås Stad och Mitt-S-samverkan är överens om att införandet av valfrihet ska 
vara kvar. 

 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
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Mitt-S-samverkan har initierat ett arbete för att se över bland annat 
ersättningsmodell och beloppet hemtjänstverksamheten ersätts med. Syftet med 
utredningen är att det ska vara möjligt att bedriva LOV-företag i hemtjänsten i 
Borås Stad och Mitt-S-samverkan är överens om att införandet av valfrihet ska 
vara kvar. 

 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
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INTERPELLATION KOMMUNFULLMÄKTIGE  Allianspartierna i Borås 
2019-03-08  Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Mitt-Socialdemokraterna avvecklar valfriheten 

 

I Borås Tidning (7/3) kunde vi läsa att ett av Borås få kvarvarande LOV-företag inom 
hemtjänsten, försatts i konkurs. Det är en olycklig förlängning av den fullständiga 
utmärgling av antalet externa utförare inom hemtjänsten som skett de senaste åren.  

Den 26 november beslutade Kommunstyrelsen om ersättningsnivåerna till externa 
utförare inom hemtjänstvalet. Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, 
lämnade ett alternativt förslag som skulle innebära en höjning av ersättningsnivåerna 
till genomsnittet för jämförbara kommuner.  

Vi varnade för att styrets föreslagna ersättningsnivå skulle riskera leda till att de 
kvarvarande LOV-företagen inte skulle klara hålla verksamheten på fötter eller 
tvingas sänka den erbjudna kvalitén. Våra farhågor blev tyvärr besannade.  

Hemtjänsten i egenregi har en ersättningsnivå som är mer än 160 kr/timma högre än 
ersättningen till externa utförare. Egenregin har visserligen ett visst behov av högre 
ersättning, bland annat för att ha viss beredskap för att på kort varsel tillgodose 
hemtjänst. Men den absoluta lejonparten av skillnaden i ersättningsnivå kan inte 
förklaras av det.  

Frågan om hur privata utförare ska klara verksamheten med en ersättning på 406 kr 
per timma i tätort, när egenregin behöver mer än 160 kronor mer i timersättning för 
att klara sitt uppdrag, är högst relevant. Det är orimligt att vi idag har ett 
ersättningssystem som gör det svårt för privata utförare att hålla god kvalité och ha 
en bra personalpolitik. 
 
Lagen om valfrihet infördes i hemtjänsten 2009. Som mest fanns det drygt 15 LOV-
företag som erbjöd varierande tjänster inom ramen för hemtjänst. Efter den 6 mars 
återstår bara fyra. 

Trots att vi såväl i Kommunstyrelsen som under budgetfullmäktige i december 2018, 
varnade för att de nya ersättningsnivåerna skulle göra det omöjligt att driva LOV-
företag i Borås, valde de styrande i Borås att avfärda våra varningssignaler. Mantrat 
”lagt kort ligger”, tycks innebära att Liberalerna och Centerpartiet kommer sitta tysta 
i båten när valfriheten avvecklas i Borås. 

Kristdemokraterna och Moderaterna är av uppfattningen att både externa utförare 
och egenregin bör ges en ärlig chans att bedriva verksamhet av god kvalité och med 
stabila förutsättningar. Varför det skulle vara omöjligt att nå någon bredare politisk 
enighet kring den hållningen går bortom vårt förstånd.   

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag å Allianspartierna, Moderaternas och 
Kristdemokraternas vägnar ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd, Malin 
Carlsson (S): 
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Mitt-Socialdemokraterna avvecklar valfriheten 

 

I Borås Tidning (7/3) kunde vi läsa att ett av Borås få kvarvarande LOV-företag inom 
hemtjänsten, försatts i konkurs. Det är en olycklig förlängning av den fullständiga 
utmärgling av antalet externa utförare inom hemtjänsten som skett de senaste åren.  

Den 26 november beslutade Kommunstyrelsen om ersättningsnivåerna till externa 
utförare inom hemtjänstvalet. Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, 
lämnade ett alternativt förslag som skulle innebära en höjning av ersättningsnivåerna 
till genomsnittet för jämförbara kommuner.  

Vi varnade för att styrets föreslagna ersättningsnivå skulle riskera leda till att de 
kvarvarande LOV-företagen inte skulle klara hålla verksamheten på fötter eller 
tvingas sänka den erbjudna kvalitén. Våra farhågor blev tyvärr besannade.  

Hemtjänsten i egenregi har en ersättningsnivå som är mer än 160 kr/timma högre än 
ersättningen till externa utförare. Egenregin har visserligen ett visst behov av högre 
ersättning, bland annat för att ha viss beredskap för att på kort varsel tillgodose 
hemtjänst. Men den absoluta lejonparten av skillnaden i ersättningsnivå kan inte 
förklaras av det.  

Frågan om hur privata utförare ska klara verksamheten med en ersättning på 406 kr 
per timma i tätort, när egenregin behöver mer än 160 kronor mer i timersättning för 
att klara sitt uppdrag, är högst relevant. Det är orimligt att vi idag har ett 
ersättningssystem som gör det svårt för privata utförare att hålla god kvalité och ha 
en bra personalpolitik. 
 
Lagen om valfrihet infördes i hemtjänsten 2009. Som mest fanns det drygt 15 LOV-
företag som erbjöd varierande tjänster inom ramen för hemtjänst. Efter den 6 mars 
återstår bara fyra. 

Trots att vi såväl i Kommunstyrelsen som under budgetfullmäktige i december 2018, 
varnade för att de nya ersättningsnivåerna skulle göra det omöjligt att driva LOV-
företag i Borås, valde de styrande i Borås att avfärda våra varningssignaler. Mantrat 
”lagt kort ligger”, tycks innebära att Liberalerna och Centerpartiet kommer sitta tysta 
i båten när valfriheten avvecklas i Borås. 

Kristdemokraterna och Moderaterna är av uppfattningen att både externa utförare 
och egenregin bör ges en ärlig chans att bedriva verksamhet av god kvalité och med 
stabila förutsättningar. Varför det skulle vara omöjligt att nå någon bredare politisk 
enighet kring den hållningen går bortom vårt förstånd.   

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag å Allianspartierna, Moderaternas och 
Kristdemokraternas vägnar ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd, Malin 
Carlsson (S): 

INTERPELLATION KOMMUNFULLMÄKTIGE  Allianspartierna i Borås 
2019-03-08  Moderaterna och Kristdemokraterna 

1. Tycker du att ni upprätthåller Kommunfullmäktigebeslutet om att införa LOV i 
hemtjänsten, när ersättningsnivåerna innebär att LOV-företag nu tvingas 
avveckla sin verksamhet? 
 

2. Är 406 kr/per timma en rimlig ersättningsnivå, när egenregin kompenseras 
med över 160 kr/mer per timma? 
 

3. Kommer Mitt-S-samverkan att vidta åtgärder för att det fortsättningsvis ska 
vara möjligt att bedriva LOV-företag i hemtjänsten i Borås? 
 

                  Niklas Arvidsson   
                  Kristdemokraterna 
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