
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 
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Instans 
Tekniska nämnden 
 
 

 

 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

distans via Microsoft Teams, onsdagen den 16 december 2020 kl. 13:00. 

 

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för 

allmänheten. 

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Grahmstad, 033 357385 eller via e-post: 

malin.grahmstad@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

Dnr 19323   

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 19324   

3. Tekniska förvaltningen informerar  

Dnr 2020-00029 1.1.3.25 1 

4. Nytt driftavtal för Centralorten 

Dnr 2020-00797 2.5.1.1 1 

5. Ekonomiuppföljning november 2020 

Dnr 2020-00622 1.2.4.1 1 

6. Reviderad Budget 2021 

Dnr 2020-00624 1.2.4.1 1 

7. Lokalbehovsplan 2022-2024 

Dnr 2020-00626 2.6.4.0 1 

8. Information om Trädplanen 

Dnr 2020-00724 3.2.1.4 1 

9. Yttrande över remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Dnr 2020-00708 3.1.1.2 1 

10. Yttrande över remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås stad 

Dnr 2020-00719 1.1.4.0 1 

11. Anmälningsärenden 

Dnr 2020-00619 1.1.3.1 1 

12. Redovisning av delegationsbeslut  

Dnr 2020-00033 1.1.3.1 1 
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Tekniska förvaltningen informerar december 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om introduktion för ny 
nämndsekreterare Henrik Yrlid som går parallellt med Malin Grahmstad till och 
med januari.  
Förvaltningschefen informerar vidare om Coronas påverkan inom 
förvaltningen och att distansarbetet kommer fortsätta hela januari ut som det 
ser ut nu. 

HR-chef Jessika Olausson informerar om kompetensförsörjningsplanen som 
ledningsgruppen har gått igenom och upprättat. 

Ekonomichef Sara Wingren informerar om återrapportering av åtgärder 
efterrevisionens granskning av taxor & avgifter, samt informerar om Tekniska 
förvaltningens arbete med Välfärdsbokslutet 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om AKEA. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om Remiss Regional 
Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 
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Ekonomiuppföljning november 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 december redogjort för det 

ekonomiska resultatet per november 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi november 2020                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Kommentar till resultat november 2020 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 
Gatuavdelningen: 

Parkeringsintäkterna prognosticeras att bli lägre än budget då besöksfrekvensen 
i Borås centrum har minskat till följd av Coronapandemin. Fram till och med 
november är intäkterna drygt 1 600 tkr lägre jämfört med periodiserad budget. 
Om tendensen håller i sig året ut beräknas intäkterna bli cirka 1 300 tkr lägre än 
budget. 

Vinterkostnaderna har blivit lägre än budgeterat för vårvintern. Det finns därför 
goda förutsättningar att ge ett överskott även om höstvintern blir mer snörik 
jämfört med senaste åren. Med en höstvinter likt senaste två åren kan överskottet 
bli upp till 5 000 tkr. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår och kommer 
påverka kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på vägnätet. Det 
nya driftavtalet för tätorterna gäller från september 2020, påverkan på inne-
varande år är svår att prognosticera. Förhandling med Servicekontoret för nytt 
driftavtal för centralorten pågår. 

Gatubelysningen har drabbats av en stor mängd kabelfel som kan hänföras till 
äldre belysningsnät och fibergrävningar i kombination. För detta prognosticeras 
ett underskott på cirka 1 500 tkr. 

Markrenhållningen prognosticeras ge ett överskott på cirka 500 tkr. 

För övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet 
att befria restauranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Här 
ligger även ökade kapitalkostnader om 293 tkr vilka inte kompenserades i budget 
2020. Dessutom återfinns på denna rad ett underskott på 873 tkr för dagvatten-
taxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning samt i Tertial 1 och 2 2020 och förutsätts kompen-
seras i årsbokslutet för 2020. 
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Park-och Skogsavdelningen: 

Parkverksamhetens prognos visar -500 tkr vid årets slut, vilket beror på extra-
beställningar under hösten samt släpande fakturor från Servicekontoret vilka 
blivit dyrare än beräknat. 

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -1 200 tkr (från ackumulerat över-
skott) för standardhöjande åtgärder på spår och leder inom Rya Åsars natur-
reservat efter skador uppkomna 2019 i samband med utdrivning av insektsskadad 
skog. 

Efter sammanslagning av "Gröna Vägen" och "Vägen Framåt" har lokalanpass-
ningar gjorts till en kostnad av 100 tkr. Verksamheten kommer rymma dessa 
kostnader inom ram. Verksamheten "Cityvärdar" är underfinansierad med cirka 
200 tkr. Minskade antal dagsverken och ökade transportkostnader innebär för 
OSA-verksamheten en avvikelse mot budget på -60 tkr, kostnader kopplade till 
Corona. OSA-verksamheten visar ett prognosticerat överskott vilket beror på 
lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt en vakans. 

Kostnader för vägrensslåtter och röjning av inväxande vegetation i gatumiljö är 
underfinansierad vilket kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 
tkr för verksamheten "Mark- och fastighetsreserv". 

Virkespriserna är fallande och osäkerhet råder för marknadsläget för timmer och 
massaved under hösten. 

 
Persontransporter 

 
Inför 2020 stärktes Persontransportavdelningens budgetram. Utfallet för 2019 
landade på 75 887 tkr, att jämföras med den av Kommunfullmäktige tilldelade 
ramen för 2020 på 76 200 tkr.  

Färdtjänstresandet har minskat mycket beroende på covid-19, cirka 110 000 färre 
resor jämfört med samma period 2019. De flesta dagverksamheter har varit 
stängda och många av färdtjänstresorna sker dit. Intäkter för egenavgifter min-
skar något, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnads-
skydd blir effekten inte stor. Totalt beräknas intäkterna landa drygt 650 tkr lägre 
än budgeterat då ny faktureringsrutin för riksfärdtjänst delvis väger upp de min-
skade intäkterna inom färdtjänst. 
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Troligen kommer färdtjänstkostnaderna hamna under budget under 2020 då fak-
tureringen för avropade resor inom taxi minskat kraftigt under april-september, 
dock syns en uppgång under oktober och helårsbedömningen ligger på drygt 3 
000 tkr. Dock används den avtalade leverantören för fast trafik för andra tran-
sporttjänster inom Borås Stad vilket gör att kostnaderna inte sjunker trots min-
skat användande för nämnden. Tekniska nämnden ser positivt på att kunna bidra 
till att utföra andra samhällsnyttiga tjänster under covid-19 med hjälp utav färd-
tjänstchaufförer såsom hemleverans av matkassar till riskgrupper och även tran-
sporter av självtest av covid-19. 

En miljöbonus på totalt 1 900 tkr (2019-2020) för färdtjänstens specialfordon 
påverkar resultatet och det innebär då att alla fasta färdtjänstfordon körs på fossil-
bränslefritt drivmedel. Totalt prognosticeras ett överskott för dessa verksamheter 
på 2 600 tkr. 

Kostnaderna för särskoleskjutsen kommer att överskrida budget, eftersom bud-
geten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen pekar på cirka 600 tkr sämre än 
budget och till största delen fordonsrelaterat, antingen fordon i egen regi eller 
taxiresor. Kostnaderna för särskoleskjuts med taxi har minskat kraftigt under 
året. 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från 
mars och framåt på grund av covid-19, såväl färre möten på annan plats som 
minskade kurser, konferenser samt hembesök. Intäkterna beräknas landa drygt 1 
600 tkr sämre än budget varav merparten beräknas bero på covid-19. Kost-
naderna för denna verksamhet är dock relativt fasta där leasade fordon på flerårs-
kontrakt står för majoriteten; kostnader för p-platser i garage överstiger budget 
med 160 tkr. Totalt innebär detta ett prognosticerat underskott på verksamheten 
på knappt 1 800 tkr. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras 
på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, det vill säga finansieras via 
beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. 

 
  



Borås Stad 
Datum 
2020-12-03 

  
  

Sida 
5(7) 

 

 

Investeringar 

 
Attraktiv stad/Västerbrogatan kv EKO 10: 

Inför Borås Stads 400-års jubileum var tanken att bygga om platsbildningen vid 
kvarteret Eko 10 bakom gamla Postenhuset med start 2020 och färdigställande 
under 2021. Då marken inte kommer att vara tillgänglig till följd av pågående 
husbyggnation beräknas byggnation bli aktuellt under 2021. Av tillgängliga drygt 
6 000 tkr beräknas cirka 1 500 tkr upparbetas under 2020 där också investering i 
ny julbelysning ingår. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten: 

I budgetförslaget för 2020 begärde Tekniska nämnden bland annat anslag för att 
projektera utbyte av Varbergsbron med planerad byggnation 2021. I den be-
slutade budgeten gavs anslag till reparation av befintlig bro. Då upphandling av 
ramavtal med brokonsulter påbörjats beräknas reparationsåtgärderna att bli aktu-
ella först 2021. Av tillgängliga medel på knappt 13 000 tkr beräknas cirka 9 500 
tkr förbrukas under 2020. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning: 

Utbyte av armaturer beräknas medföra en kostnad på cirka 4 700 tkr under 2020 
vilket innebär ett överskridande av tillgängliga budgetmedel med 700 tkr.  

Kollektivtrafik: 

I projektet ingår kostnader för införande av bussprioritet med RAKEL längs 
Kungsgatan, anläggande av busshållplatser och utbyggnad av busskörfält längs 
Göteborgsvägen där etapp 2 har påbörjats och kommer att färdigställas under 
2021. Under året beräknas cirka 9 000 tkr förbrukas av tillgängliga cirka 11 000 
tkr. Med redan erhållna och förväntade statsbidrag på cirka 6 000 tkr kommer 
nettoinvesteringen att uppgå till cirka 3 000 tkr.  
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Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola: 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att Cityringen och korsningen 
med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan 
brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen 
som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest 
robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Hög-
skola samt ombyggnad av Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undan-
tag för gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att 
byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. Såsom beskrevs i Tekniska 
nämndens budget 2020 är starttid för projektet osäkert då Länsstyrelsen beslutat 
om utökad Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Upparbetade kost-
nader för framtagande av MKB, den vattenrättliga prövningen och eventuell 
byggstart under året beräknas bli cirka 2 000 tkr av tillgängliga 31 600 tkr. 

Promenadstråk utmed Viskan: 

För återstående del av planerat gångstråk utmed Viskan återstår delen mellan 
kvarteret Kamelian och Sven Eriksonsgatan. Tillgängliga medel för projektet är 
drygt 5 000 tkr (budget 3 000 tkr samt intäkter från intern fakturering 2 000 tkr) 
varav cirka 1 000 tkr beräknas upparbetas under 2020. Färdigställande av projek-
tet görs under 2021. 

Reinvestering gatubelysning: 

Inom projektet bedöms 1 800 tkr upparbetas vilket innebär ett överskridande 
med cirka 800 tkr. Ökat antal kabelfel varav en del av större omfattning är för-
klaring till ökade kostnader jämfört med budget.  

Upprustning centrummiljöer: 

Av upprustningen av torgytan på Sjöbo torg återstår komplettering av belys-
ningen. Av tillgängliga budgetmedel på cirka 6 300 tkr kommer cirka 700 tkr att 
upparbetas under året 

Fristads nya Stationspark: 

För T2 har inget nytt hänt i processen mot bakgrund till att beslut inte har tagits 
kring övergripande kostnader för projektering och byggnation av tunneln under 
järnvägen. 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också 
Trafikverket ingår. Arbetsgruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag 
för utformning, gestaltning och projektering för Trafikverkets projekt att bygga 
en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och plats Heden. Pro-
jektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt 
skede förlängdes med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 
2022. Samt att projektets get mer än fördubblats på kort tid vilket resulterat i att 
Borås Stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt försvarbart i sin 
helhet. 
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Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett 
år under rådande förutsättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och 
färdigställa en park innan gång- och cykeltunneln kommit på plats. En uppskatt-
ning är att cirka 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas vid bygg-
nation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla 
och anlägga Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på 
kommunens beslut kring de utökade kostnaderna för gång- och cykeltunneln 
under järnvägen. 

Kronängsparken:  

Under våren tog Förskoleförvaltningen beslutet att lämna lokalerna i Norrby-
huset under sommaren. Lokalförsörjningsförvaltningen påbörjade därför en pro-
cess för att omvandla fastigheten till de behov som Fritid- och Folkhälsoförvalt-
ningen har för sina verksamheter. Underlag för att upphandla byggnation av park 
och idrottsytor kommer att färdigställas under hösten. Målet är att delar av 
Kronängsparken får byggstart under tidigaste sommaren 2021. Processen kring 
byggnationen av förskola och studentlägenheter i angränsning till kvarteret 
Bagaren sinkar projektet på grund av att det är trångt på platsen. 

Inför Borås Stads 400-års jubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) 
ska invigas under hösten 2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande 
markförhållanden och Länsstyrelsens krav på sanering. Behov finns att utreda 
vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela Kron-
ängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer 
som kan försena detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur 
AB Bostäders projekt fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling 
från förskola till mötesplats. 
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Reviderad Budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2021 och 

översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämndens främsta uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar 

stad som boråsarna känner sig stolta över. Detta görs bland annat genom att 

skapa trivsamma utemiljöer och attraktiva mötesplatser, såväl som en väl 

fungerande infrastruktur. Nämnden svarar för många olika uppgifter såsom 

drift av gator och gång- och cykelvägar, certifierad skogsförvaltning, frågor om 

jakt och fiske, kalkning av försurade vattendrag, beredning av arbete för 

personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt erbjuder en hög nivå på skol- 

och färdtjänstresor. Allt arbete utförs för att människor ska trivas i staden, både 

nu och i framtiden. 

Verksamheternas budgetar är anslagsmässigt indelade i två ramar; ”Väghållning, 

skog, parker mm” samt ”Persontransporter”. Totalt uppgår tilldelat 

kommunbidrag år 2021 till 235 350 tkr (158 200 tkr respektive 77 150 tkr). 

I budget 2021:2 har Tekniska nämnden erhållit samma kommunbidrag för 

ramen Persontransport, således har ingen justering gjorts. 

Tekniska nämnden har för ramen ”Väghållning, skog, parker mm” tilldelats ett 

ökat kommunbidrag med 1,3 mnkr för ökade skötselytor och försköning av 

staden och dess ytterområden. Samtidigt har ett effektiviseringskrav om 1,5 

mnkr lagts på samma ram vilket innebär en nettosänkning på 250 tkr jämfört 

med budget 2021:1. Effektiviseringen har fördelats procentuellt mellan 

verksamheterna inom ramen.  

Tekniska nämnden har erhållit kompensation i budget 2021:2 för 

dagvattentaxan för Borås Energi och Miljö AB om 900 tkr.  

Nämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 72 500 tkr. Flera utav 

investeringarna löper över mer än ett kalenderår. Först efter att 2020 års 

bokslut blir klar framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas 

över till 2021. Förändringar gentemot budget 2021:1 framgår av bilaga 1 och 2.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021_2                                
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1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar stad som boråsarna känner 
sig stolta över. Detta görs bland annat genom att skapa trivsamma utemiljöer och attraktiva mötesplatser, 
såväl som en väl fungerande infrastruktur. Nämnden svarar för många olika uppgifter såsom drift av 
gator och gång- och cykelvägar, certifierad skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av för-
surade vattendrag, beredning av arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt erbjuder en 
hög nivå på skol- och färdtjänstresor. Allt arbete utförs för att människor ska trivas i staden, både nu och 
i framtiden. 

2  Omvärldsanalys 
Ren, snygg och trygg stad  

Tekniska nämnden får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås mer attraktiv. 
Att till exempel kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, extra städning, sopa cykelvägar oftare, mer blom-
mor och så vidare. Nämnden är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och 
betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan. 

Medel till vinterväghållning saknas. Det krävs en förstärkning av budgeten för att nivån inte ytterligare 
ska försämras. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram då framkomlighet är viktigt för alla; barn, 
vuxna och äldre. 

Staden växer, gator, vägar och grönområden blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer 
skötselintensiva. Exempel på detta är ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande 
industriområden. 

Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som 
bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Tekniska nämnden begär att varje ny investering 
ska åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalför-
störing inför framtiden - i annat fall bör inte investeringen genomföras. För nya industriområden 
och andra tillkommande ytor måste kompensation för ökade driftkostnader ges i budget. Redan nu finns 
ett eftersatt underhåll som växer för varje år. 

I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med 
till exempel trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att 
försöka anpassa till budget. 

Sverige Kommuner och Regioners (SKR) Medborgarundersökning, Kritik på Teknik, visar hur nöjda 
boråsarna är med standarden i sin kommun. Senaste enkät som är gjord 2019 visar sjunkande siffror 
förutom på parksidan. Även i jämförelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och 
vägar får Borås ett lågt betyg. 

Borås växer, ny järnväg är på gång, Borås fyller 400 år, fler mötesplatser skapas vilket genererar fler 
färdtjänstresor och så vidare. Det händer mycket spännande framöver som i sin tur tar personalresurser 
i anspråk. Det är viktigt att Tekniska nämnden kan delta med kompetens i utvecklingen av staden och 
som attraktiv arbetsgivare kunna behålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare. 

Fördjupad information som beskriver behoven och alternativen finns under respektive avdelnings verk-
samhetstext (avsnitt 4). 

I budget 2021:1 fanns beskrivet de äskanden som Tekniska nämnden ansett nödvändiga för att kunna 
åtgärda de i budget beskrivna utmaningarna - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en 
ren, snygg och trygg stad! 
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2.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 
Utifrån de yrkanden som fördes fram i budget 2021:1 (se respektive avsnitt) har kommunbidraget inom 
driftbudget höjts med 3 950 tkr i reviderad budget. Hela beloppet åter finns inom ramen "Väghållning, 
skor, parker m.m." och avser 3 000 tkr för ökade kapitalkostnader, 900 tkr för ny dagvattentaxa samt 
50 tkr i ökad driftbudget. Ramen ”Persontransporter" är oförändrad. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Grundskolenämnden ska tillsammans med 
Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 
skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att 
den enskilda eleven drabbas. 

Tekniska nämnden kommer tillsammans med 
Grundskolenämnden genomföra en utredning 
under 2021. 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Senaste 
utfall 2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2025 

Vägunderhåll (exklusive 
vinter) kr per invånare och år 

367 330  335 344 

Vägunderhåll (exklusive vinter) kr per invånare och år 

Så nås målet för indikatorn 
Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och 
kapitalförstöring kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad invånar-
ökning - vilket alltså inte speglar det faktiska behovet. Indikatorn följs upp i samband med budget och 
bokslut. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

8,6 7,2 8,4 6,7 8 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

4,9 4,3 7,7 5,8 4,4 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

  32 54  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom Tekniska förvaltningen ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis låg nivå. För tills-
vidareanställd personal var sjukfrånvaron 1,9 % för år 2019. Trots låga sjuktal följs sjukfrånvaron noga 
upp för förvaltningen som helhet. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera 
behov av rehabiliterande insatser, vilket kommer fortsätta under 2021.  

För år 2020 ser förvaltningen att covid-19-pandemin har lett till ökade sjukskrivningstal, vilken då inte 
anses vara arbetsrelaterad ohälsa. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie med-
arbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt sam-
band mellan ökade sjukskrivningstal och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla tim-
avlönade medarbetare à jour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag synliggör förvaltningen utbudet 
som finns inom Borås Stads personalförmåner enligt SAM-kalender. Förvaltningen anordnar årligen en 
halv friskvårdsdag för samtliga anställda för att visa på nyttan och vilka hälsoeffekter av att vara aktiv ger. 
Utöver ordinarie personalförmåner ger förvaltningen samtliga anvisade inom OSA möjlighet till att 
simma en timma i veckan på arbetstid tillsammans med sin lagförman för att uppmuntra målgruppen till 
hälsofrämjande aktiviteter. Indikatorn följs upp i samband med budget och årsredovisning. 
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3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Tekniska nämnden uppdras att till beslut om taxor 
kommande år arbeta fram ett nytt förslag på taxa 
för gångbaneserveringar, restaurangverandor och 
friluftsserveringar. Förslaget på taxan ska vara 
differentierat, så att avgiften skiljer sig beroende på 
läge för servering eller restaurangveranda. 

Tekniska nämnden kommer att utreda differentiering 
av taxan avseende markupplåtelse för gångbane-
/friluftsserveringar och restaurangverandor med av-
sikt att redovisa uppdraget i anslutning till nämndens 
förslag till budget för 2022. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Väghållning, skog, parker mm 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 Prognos 
2020 

Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 Förändring 

Intäkter 82 157 80 296 82 687 82 687 0 

Kostnader -235 007 -233 088 -238 662 -239 305 -643 

Buffert -1 400 -1 400 -1 575 -1 582 -7 

Nettokostnader -154 250 -154 192 -157 550 -158 200 -650 

Kommunbidrag 154 250 154 250 157 550 158 200 650 

Resultat 0 58 0 0 0 

Ackumulerat resultat 23 781 23 781 23 781 23 781 0 

      

Nettoinvesteringar 124 249 63 440 123 800 72 500 -51 300 

4.3 Nämndens uppgift 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt 
Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmän 
platsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, 
(anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande). 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. 

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekväm-
lighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, fram-
tagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genom-
förandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar vilka benämns Mobility Management, 
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. 
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• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter 

och liknande sammanslutningar. 
• Beredning av avgifter för gatukostnad. 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till 

Trafikverket och Länsstyrelsen. 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens 

planläggning och fastighetsbildning. 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat. 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekrea-

tionsområden och möjlighet till friluftsliv. 
• Kalkning av sjöar och våtmarker. 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser. 
• Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- 

och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. 
• Vattendrag, underhåll och rensning. 

Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafik-
frågor. 

4.4 Ekonomiska förutsättningar 
Nämndbidraget för ramen ”Väghållning, skog, parker mm” ökar med 3 950 tkr jämfört med budget 2020, 
varav 3 000 tkr är avsatt för ökade kapitalkostnader. I detta belopp ingår även kompensation för dag-
vattentaxa från Borås Energi och Miljö AB om 900 tkr. Totalt ökad driftsbudget blir därför 50 tkr. Löne-
kostnaderna förväntas öka med 2,6 % under 2021. 

Effektiviseringskravet som är beräknat för Tekniska nämnden är beräknat på 1 % av ram inklusive 
kapitalkostnader vilket ger 1 500 tkr. Dock kan Tekniska nämnden inte påverka kapitalkostnaderna vilket 
de facto innebär att effektiviseringen får fördelas på verksamheterna motsvarande 1,5 %. Således har 
Tekniska nämnden ett högre effektiviseringskrav än andra nämnder. 

Kapitalkostnaderna kommer öka under 2021. Befintliga anläggningar per 31 december 2019 beräknas 
landa på 44 400 tkr för år 2021. Täckning har erhållits med 3 000 tkr i preliminärt nämndbidrag för på-
gående projekt under 2020. Tekniska nämnden förutsätter att tillkommande kapitalkostnader kompen-
seras framöver. 

Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i reviderad budget 2021: 

Personalkostnader 48,7 mnkr 

Lokalkostnader 13,6 mnkr 

Material & Tjänster 130,8 mnkr 

Kapitalkostnader 47,8 mnkr 

Summa 240,9 mnkr 

Tekniska nämnden är till största delen en beställarorganisation. Arbetsintensiva jobb beställs av andra 
nämnder och av externa leverantörer, vilkas löner stiger mer än ökad ram, effekten blir att det för varje 
år blir mindre verksamhet utfört för tilldelade medel. 
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4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen planerar att renovera sju lekplatser under 2021 vilka 
kommer vara planerade och utformade ur genusperspektiv samt tillgänglighetsanpassade. 

Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla. Kvinnor, i jämförelse med män, 
upplever att mörka ytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen 
ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Tekniska nämnden har som 
ambition att kontinuerligt se över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens invånare och 
åtgärda otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Projektet planeras att genomföras även 2020/2021 med samma ambition om en jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga deltagare. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

4.5 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 Prognos 
2020 

Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 Förändring 

Parkering      

Intäkt 20 100 18 800 19 600 19 600 0 

Kostnad -8 013 -8 003 -8 313 -8 313 0 

Nettokostnad 12 087 10 797 11 287 11 287 0 

Beläggningsunderhåll      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 0 

Nettokostnad -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 0 

Vinterväghållning      

Intäkt      

Kostnad -27 100 -22 100 -27 100 -27 100 0 

Nettokostnad -27 100 -22 100 -27 100 -27 100 0 

Övrig väghållning      

Intäkt 17 120 15 620 17 120 17 120 0 

Kostnad -110 194 -111 359 -111 697 -112 426 -729 

Nettokostnad -93 074 -95 739 -94 577 -95 306 -729 

Arbetsmarknadsinsatse
r      

Intäkt 5 730 5 713 6 284 6 284 0 
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Tkr Budget 2020 Prognos 
2020 

Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 Förändring 

Kostnad -20 830 -20 314 -21 384 -21 384 0 

Nettokostnad -15 100 -14 601 -15 100 -15 100 0 

Skogsverksamhet      

Intäkt 27 038 27 073 26 417 26 417 0 

Kostnad -22 108 -22 393 -21 487 -21 487 0 

Nettokostnad 4 930 4 680 4 930 4 930 0 

Naturvård      

Intäkt 3 969 4 590 4 356 4 356 0 

Kostnad -7 919 -9 740 -8 306 -8 306 0 

Nettokostnad -3 950 -5 150 -3 950 -3 950 0 

Parker      

Intäkt 300 306 300 300 0 

Kostnad -27 743 -28 249 -28 740 -28 675 65 

Nettokostnad -27 443 -27 943 -28 440 -28 375 65 

Övrigt      

Intäkt 7 900 8 194 8 610 8 610 0 

Kostnad -10 900 -10 738 -11 610 -11 596 14 

Nettokostnad -3 000 -2 544 -3 000 -2 986 14 

Totalt      

Intäkt 82 157 80 296 82 687 82 687 0 

Kostnad -236 407 -234 496 -240 237 -240 887 -650 

Nettokostnad -154 250 -154 200 -157 550 -158 200 -650 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.5.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Kommunbidraget budgeteras till 158 200 tkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1 500 tkr. 
Kommunbidraget har höjts med 1 300 tkr för ökade skötselytor samt försköning av staden och dess 
ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Därutöver tillförs 900 tkr som kompensation 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB. 

Jämfört med budget 2021:1 har ramen för driftbudgeten, bortsatt från dagvattentaxan, minskats med 
250 tkr. Effektiviseringen har fördelats mellan de olika verksamheterna i enlighet med de förslag som 
nämnden antog i juni i samband med budget 2021:1. 

Gatuavdelningen kommer minska markrenhållningen. Minskad städfrekvens innebär ökad nedskräpning 
som kommer att bli tydligt för boråsarna och besökande till staden. Nedskräpning skapar otrygghet och 
risk för ökad skadegörelse. 

Park-och skogsavdelningen kommer minska satsningen på Borås Blomsterprogram 2021 vilket innebär 
att vissa planteringar uteblir. 

Administrativa avdelningen kommer säga upp avtal för växtservice på Kungsgatan. Arbetsuppgiften läggs 
över på medarbetare istället för att köpas in externt. 
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4.5.2 Gatuavdelning 

Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende bar-
marksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, torg 
samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. Drift-
bidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäker-
hetsarbete, planering, kontroll av drift- och utförandeentreprenader samt övriga väghållningsåtgärder. 

Väghållning – driftavtal 

Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, 
indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar för-
dyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganlägg-
ningarna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en bättre 
komfort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil. 

Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden 
av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss 
kompensation erhållits i tidigare budgetar räcker pengarna inte till den skötselnivå som angetts i drift-
avtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta ofta för vinterväghållningen där det nästan blivit 
regel att anslagna medel inte räcker. 

Lika viktigt som att kommunens investeringskostnader redovisas i genomförandebeskrivningar till detalj-
planer, lika viktigt är det att framtida drift- och underhållskostnader redovisas och ställs till förfogande 
då infrastrukturanläggningar behöver fylla sin funktion under dygnets alla timmar. Beslut om invester-
ingar i kommunal verksamhet bör inte fattas om det inte finns pengar att sköta anläggningarna. 

Det finns en stor fara med att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt bygger upp ett 
underhållsberg som blir svårt att hantera ekonomiskt. Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av 
att det skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och 
underhållsarbeten. Vid Tekniska nämndens utvärdering av SKR:s undersökning "Kritik på teknik" där 
kommuninvånare får ge sin syn på bland annat standarden på gatu-/cykelvägnätet framgick tydligt att en 
försämring av nöjdheten har skett under senare år. En snabbenkät till kommuner motsvarande Borås 
storlek som fått goda omdömen gav till svar att någon form av rutin för tilldelning av medel för drift och 
underhåll vid gjorda investeringar fanns, Linköping uppgav att tilldelning sker efter schablonmodell, 
Växjö svarade det finns en schablonmodell "som ett yrkande till politiken". Tekniska nämnden anser att 
det behöver införas någon form av schablonmodell även i Borås. 

I budget 2017 redovisade Tekniska nämnden ett behov utöver budgetram på drygt 8 mnkr inom väghåll-
ningsverksamheterna. Drygt 2 mnkr erhölls i reviderad budget för ökade skötselytor och bekämpning av 
klotter. För budget 2018 redovisades ett behov av 6,5 mnkr (förutom 1,5 mnkr för personalförstärkning) 
vilket resulterade utökad budget med 1 mnkr för väghållningsverksamheten som kompensation för 
"ökade skötselytor och försköning av staden". I 2019 års budget redovisades begärda medel utöver 
budgetram till 17,8 mnkr för gatuverksamheten där 12 mnkr utgjorde förslag för att förbättra vinterväg-
hållningen på lokalgator och gång- och cykelvägar. Av äskade medel erhöll Tekniska nämnden 1 mnkr 
till "utökning av tillkommande ytor och försköning" varav 700 tkr tillföll gatuverksamheten. Erhållna 
medel fick tas till belysningsbudgeten efter de omfattande kabelfel som till stor del har koppling till de 
omfattande fibergrävningarna som gjorts i stadens gatunät. Tekniska nämnden erhöll dessutom ett spar-
krav på 750 tkr varav 400 tkr inom gatuverksamheten. I budget 2020 begärdes drygt 16 mnkr där huvud-
parten utgjorde förbättring av vinterväghållning bland annat sopsaltning av cykelbanor för att främja 
hållbart resande, 1,3 mnkr erhölls vilket helt lades till vinterväghållningen. 

Förskönande åtgärder kommer aldrig att kunna kompensera en successivt ökande urholkning av väghåll-
ningsbudgeten som på sikt innebär kapitalförstöring och en underhållsskuld på vägnätet och allmänna 
platser. Det blir heller inte meningsfullt att varje år redovisa tillkommande kostnader för det utökade 
skötselansvaret när staden växer. 
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Att i samband med nybyggnad/ombyggnad av kommunala anläggningar tillse att de i framtiden kan vid-
makthållas genom att säkra framtida drift- och underhållskostnader borde vara en självklarhet. Den rutin 
som Tekniska nämnden efterfrågar vid investering kommer att vara av än större vikt med de framtids-
planer staden har när Borås växer. 

För 2021 tillkommer kostnader på cirka 400 tkr för nya tillkommande gator och GC-vägar som byggs 
under 2020 och genererar kostnader under 2021. 

Från och med september 2020 kommer ett nytt driftavtal för väghållningsverksamheten att börja gälla 
vilket kommer att innebära en högre kostnadsnivå än nu gällande avtal. Inkomna anbud pekar på en 
kostnadsökning på upp till 4-5 mnkr. Tekniska nämnden förutsätter kompensation i budget för den högre 
kostnadsnivån för att kunna bibehålla nuvarande skötselnivå. 

Markvärme är ett hjälpmedel i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för alla människor 
men i synnerhet för personer med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift och under-
håll så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. 

Idag kostar väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfalts-
underhåll, gröna ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona 
och 56 öre per invånare per dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad 
på 2,4 öre per invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en 
utökning av driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad. 

Beläggning 

I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och 
tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggnings-
verksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker 
accentueras nu av de grävningar som skett för fiber över hela kommunen. När våra gator grävts upp av 
flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett 
stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är svårt 
att överblicka idag. Det är viktigt att ta höjd för framtida beskrivet behov nu när schaktning för fiber 
förhoppningsvis är över i större omfattning. Tekniska nämnden hade innan fibergrävningarna startade 
gjort en tillståndsbedömning av hela vägnätet för att få en anpassad boråsmodell som grund för behovet 
av framtida beläggningsarbeten. En förnyad tillståndsbedömning behöver efter fibergrävningarna göras 
om till sin helhet. 

Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthåls-
lagningar. För 2021 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten. 

Tabellen visar tidigare utfall i m² av erhållna medel. Från och med 2015 finansieras endast smärre repara-
tioner och potthålslagningar inom driftbudgeten. 

Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar 

    Utfall   Budget 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

m² 79 000* 86 000 139 601** 211 244** 179 846** 81 000*** 167 000 

*Fr.o.m. 2015 ges budgetmedel via investeringsbudgeten. 
**Även fiberåterställningsbeläggning ingår 2017, 2018 och 2019. 
***Volymen i budget 2020:2 är enligt tilldelad ram. 

Markrenhållning 

Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. 
En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser 
genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent 
och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning 
hos invånarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som 
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enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt eget 
skräp. Det arbete som lagts ned genom åren har burit frukt -fem år i rad har Borås utsetts till årets "Håll 
Sverige rent- kommun". 

Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning, "heatweed", att användas. Metoden är miljö-
vänlig då hetvatten används. Behandlingen behöver upprepas 3-5 ggr per växtsäsong för att bli effektiv. 
Under 2021 planerar Tekniska nämnden att utföra ogräsbekämpningen tre gånger med heatweed. Det är 
viktigt att kontinuerligt utföra behandlingarna för att förhindra kapitalförstöring och låta våra gator och 
allmänna platser framträda i vacker dager. 

I budget 2021:2 minskas ramen genom effektivisering; påverkan på markrenhållning innebär minskad 
budget med 171 tkr. 

Belysning 

Tekniska nämnden har tecknat avtal med Servicekontoret för drift- och underhåll av stadens gatubelys-
ning sedan Borås Elnät AB frånträtt sig ansvaret under 2017. 

6,2 mnkr av driftbudgeten består av el- och nätavgifter, resterande är planerade underhållsarbeten samt 
akut felavhjälpande underhåll. Planerade underhållsarbeten 2021 är: lampinspektionen då all belysning 
tänds upp för att se vad som inte lyser och behöver åtgärdas, ett seriebyte på cirka 2 000 lampor inom 
centralorten, besiktning av elnätet inom Trandared och Svensgärde samt rötskadebesiktning av cirka 700 
trästolpar. 

Akut felavhjälpande åtgärder är fel som i stor utsträckning kommer till förvaltningens kännedom via 
felanmälan från allmänheten och innefattar bland annat kabelfel, trafikskador och utbyte av trasigt mate-
rial. Sedan grävarbeten för fiber startats kan konstateras att kostnaden för lagning av skadade och av-
grävda elkablar ökat i väsentlig utsträckning. Budgetnivån för gatubelysningen förutsätter att större om-
fattning av åtgärderna kan rymmas inom det begärda utökade anslaget för "Reinvestering av gatubelys-
ning/Trygghetsskapande åtgärder". Att extra medel tilldelas är av stor vikt för upplevd trygghet och 
trafiksäkerhet. 

Budgetutveckling       

Väghållning 2016-2021 i tkr (kostnader) 

(Budget 1) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Markrenhållning 8 700 9 700 10 600 10 600 11 000 10 829 

Trafikbelysning 13 200 13 700 14 500 15 500 16 600 16 700 

Beläggning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Gröna ytor 750 750 850 850 850 850 

Trafikanordningar 
med mera 5 880 6 150 7 450 7 650 7 900 7 750 

Summa 30 130 31 900 35 000 36 200 37 950 37 729 

       

Vinterväghållning 22 200 25 000 25 800 25 800 25 800 27 100 

TOTALT 52 330 56 900 60 800 62 000 63 750 64 829 

Vinterväghållning 

Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som till exempel beredskap med 
jourersättning, utgör cirka hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort vid snöfattiga 
vintrar då inga spår finns kvar fram i maj och man glömmer lätt alla halktillfällen som kräver insatser. 

Vårvintern 2019 uppvisade liknande förhållande som året innan - ett omfattande och ihållande snöfall 
innebar bortforsling av snö och vinterberedskapen fick förlängas på grund av risk för snöfall och halka. 
Med en mild höstvinter lyckades dock budgeten 2019 klaras inom anslagna medel. 
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Tekniska nämnden har sedan tidigare framfört behov av en höjning av nämndens vinterbudget. 
Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med 2,9 mnkr. 

För att undvika spårbildning vid snabba väderomslag vintertid som kan bli besvärliga ur framkomlighets-
synpunkt vore det värdefullt att kunna utöka insatserna på bostadsgatorna (C-gator) som har den 
lägsta vinterväghållningsstandard av alla gatutyper. Inte minst kunde detta främja vintercykling då detta 
underlättar möjligheterna att komma ut till de större cykelstråken. Genom att utöka vinterbudgeten 
med 3 mnkr skulle detta bli möjligt att åstadkomma. 

Under föregående fyra vinterperioder deltog Borås i projektet Vintercyklist som samordnas via Västra 
Götalandsregionen. Projektet syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Cyk-
listerna lämnar synpunkter under perioden om hur de upplever framkomlighet och trafiksäkerhet. Projek-
tet har varit mycket uppskattat och Tekniska förvaltningen har återkopplat synpunkter och försökt att 
utföra åtgärder som efterfrågats, bland annat extra upptagning av sopsand vilket har gjorts vid några 
tillfällen. Projektet Vintercyklist planeras att genomföras även under 2021. För att få fler vintercyklister 
på bredare front och främja hållbart resande skulle sopsaltning av de sju cykelhuvudstråken kunna 
attrahera fler att välja cykeln även vintertid. Åtgärden innebär en uppskattad kostnad av 8 mnkr för 
2021. Alternativet till sopsaltning är extra sandupptagning för att få fler att cykla och skulle såsom 
nämnden tidigare framfört innebära en utökning av budgetramen med 1 mnkr. Borås har stor förbätt-
ringspotential att öka antalet cyklister vintertid där staden ligger långt under riksgenomsnittet enligt SKR:s 
undersökning "Kritik på teknik". 

Vinterkostnad   

   Utfall   Budget 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:2 

tkr 28 467 31 479 25 334 32 991 25 936 27 100 26 600 

Skadegörelse/Klotter 

Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer, stadens tunnlar och broar utsätts allt oftare för 
klotter som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen 
vid Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats. 
Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfull-
mäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras och 
samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder 
ska kunna utföras inom 24 timmar. 

Vattendrag 

De omfattande och kraftiga regnperioderna tycks bestå. Inte minst accentuerades detta i början av 2020 
vilket innebar att Borås och angränsande kommuner gick upp i stabsläge till följd av höga vattenstånd 
som innebar ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av Viskan. 
Anslaget för 2021 blir 1,2 mnkr vilket är samma nivå som 2020. 

Dagvattenavledning 

Borås Energi och Miljö AB har från och med år 2019 infört dagvattentaxa som ska betalas av Tekniska 
nämnden. Avgiften som nämnden lovats kompensation för beräknas för 2021 till cirka 900 tkr varför 
nämnden begär summan som utökning av budgetramen. 

I budget 2021:2 har kompensation om 900 tkr erhållits i ramökning. 

Sidoordnad verksamhet 

Till följd av fiberdragningarna har det varit svårt att hinna med de schaktreparationer som anmälts för 
återställning. Nu skönjas ett slut på dessa arbeten och förhoppningsvis kommer grävningarna i gatorna 
återgå till ett normalläge 2021. I 2021 års budget har ett nettoöverskott på 5 mnkr angetts för att i någon 
mån täcka efterlagningar av schakter och minskad livslängd på gatunätet. 
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Mobility Management 

Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för 
beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bil-
användningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- 
och kommunikationsåtgärder till exempel kampanjer av olika slag. 

Under de senaste fyra åren har Tekniska förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen 
genomfört projektet "Vintercyklist" som inneburit att 20-40 cyklister erhållit vinterutrustning till sina 
cyklar mot att de som motprestation ska cykla under vinterperioden och svara på enkäter om väglag, 
förslag till förbättringar med mera. Projektet har varit mycket lyckat och värdefulla synpunkter kommer 
in från deltagarna. Bland annat har extra sandsop gjorts under perioder då det har varit barmark. Vid de 
mätstationer som finns för cykeltrafiken har tidigare konstaterats att antalet passerande cyklister i snitt en 
vintermånad (jan-mars, nov-dec) utgör cirka 18 000 att jämföras med snitt för en sommarmånad cirka 
44 000, vintercyklister representerar alltså nästan 30 % av samtliga cyklister på ett år. 

Vintercyklist planeras bli ett av de projekt som kommer att genomföras även 2021 inom ramen för 
Mobility Management-åtgärder. Tekniska nämnden har inte erhållit ordinarie budgetmedel för nämnda 
åtgärder. Tidigare har erhållits ett utrymme inom "Byggbonus" på 500 tkr till insatser inom Mobility 
Management. Då det inte längre finns möjlighet att erhålla byggbonus är det viktigt att säkerställa en 
fortsatt satsning med inriktning på hållbart resande. 

Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för 
åtgärder inom Mobility Management under 2021 för att säkerställa fortsatt arbete med påverkansåtgärder 
för hållbart resande. 

 

Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning (tkr) 

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader 400 

Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management 500 

Dagvattentaxa - Borås Energi och Miljö AB 900 

Vinterväghållning nivåhöjning 2 900 

Extra insatser bostadsgator (C-gator) 3 000 

Sopsaltning cykelbanor, huvudstråk 8 000 

Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sopsaltning) (1 000) 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram. 15 700 (8 700) 

4.5.3 Park- och skogsavdelning 

4.5.3.1 Park 

Parkenhetens huvudsakliga uppgift är att sköta om och underhålla Borås parker, lekplatser, stadsnära 
skogar samt smycka centrum och tätorter med säsongsväxter, julbelysning och påskträd etc. Borås har 
historiskt haft ett gott renommé för sina parkanläggningar och det är enhetens mål att bibehålla det samt 
framöver bli än bättre och utveckla parkerna och dess innehåll. 2019 genomfördes enkäten Kritik på 
Teknik av SKR där Borås uppnådde ett bra resultat avseende skötsel av parkerna utifrån invånarnas 
bedömning och placerade sig på 13:e plats av strax över 102 deltagande kommuner. 
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Verksamhet 2021 

I mars 2021 löper gällande skötselavtal med företaget Svensk Markservice respektive den kommunala 
förvaltningen Servicekontoret ut. Avtalet avser skötsel av hela kommunens parkmark med tillhörande 
lekplatser och viss tätortsnära skog. Gällande avtal som har sträckt sig över åtta år ska upphandlas på nytt 
med troliga kostnadsökningar som följd. Den preliminära ökningen beror främst på att: 

• Gällande á-prislistor i avtalen är föråldrade och kommer således att stiga sett till den globala eko-
nomins utveckling. 

• Konkurrensen på den lokala marknaden har försämrats de senaste åren genom att fler mindre 
privata aktörer köpts upp och kvar finns ett fåtal större aktörer på en förhållandevis liten mark-
nad. 

• Kommuninvånarna har vant sig vid en skötselnivå under rådande avtal och kommer att ha svårt 
att acceptera en negativ förändring och sänkt skötselstandard. 

• Nya anläggningar inom befintliga parker har tillkommit vilket ger ökade driftkostnader för några 
skötselmoment. 

• Standarden för skötsel, tillsyn och kontroll av lekplatser skärps kontinuerligt och verksamheten 
ser ett ökat behov för att kontraktera en besiktningsman för lek- och aktivitetsplatser på helårs-
basis. I gällande avtal har verksamheten en besiktningsman tillgänglig under 8 av årets 12 
månader. 

• Kostnaden för skötsel av en kvadratmeter parkmark i Borås ligger förhållandevis lågt i förhållande 
till övriga landet. Eftersom konkurrensen försämrats finns det en föreliggande risk att priserna 
pressa uppåt om större aktörer kliver in som har verksamhet i andra kringliggande kommuner. 

• Kostnaderna för administration, lokaler, och tillkommande kontrollfunktioner ökar ständigt. Bara 
under 2019 ökade kostnaderna med 250 tkr enbart inom parkenhetens verksamhet. 

Totala kostnadsökning för nya avtal avseende skötselentreprenaden är svåra att beräkna. En uppskattning 
baserad på ovan nämnda punkter hamnar i storleksordningen runt 2 mnkr. 

Skötsel av vegetation i vägområden 

Tekniska nämndens presidium uppmanade Park- och skogsavdelningen vid årsskiftet 2020 att öka sköt-
selintensiteten med fokus på trygghetsskapande slyröjningar i trafikmiljö, både med bakgrund av trygghet, 
trafiksäkerhet och efter inkomna synpunkter från invånare. Park- och skogsavdelningen har under första 
kvartalet 2020 utfört en kartläggning av nuläget inom kommunens vägnät med fokus på trygghet och 
säkerhet för oskyddade trafikanter (gång och cykel). Uppdraget ligger utanför budget och beräknas gå 
med ett underskott på 250 tkr under 2020 fördelat inom Park- och skogsavdelningens olika verksamhets-
områden. 

Skötselinsatserna har efter inventeringen visat sig komma att bli omfattande för att kunna återställa väg-
kanterna till en hanterlig skötselnivå. För att kunna utföra planerat underhåll med maskinell vägrensslåtter 
längs med hela kommunala vägnätet behöver uppskattningsvis en tredjedel av vägkanterna först hanteras 
med någon typ av motormanuell eller maskinell huggningsinsats. Tillkommande driftsytor kopplat till 
uppdraget ligger utanför budget och behöver tillskjutas 750 tkr för att uppdraget ska kunna utföras. 

Borås 400 år 

Under kommande år ska Borås fira 400 år som stad. För det planeras flertalet evenemang runt om i 
kommunen. Verksamheten planerar för ett utökat blomsterprogram med historiska inslag som berättar 
om den tid som varit. Verksamheten planerar att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden uppföra 
stadens 100-årsringar med information om stadens utveckling. I Ramnaparken planeras ett arboretum att 
invigas för belysa trädens och parkernas betydelse för stadens utveckling i samband med Borås 400-
årsjubileum. Dessa åtgärder beräknas kosta 1 000 tkr. 

I budget 2021:2 minskas ramen genom effektivisering, för Parkenheten kommer detta innebära minskade 
satsningar på Blomsterprogrammet med 65 tkr. 

Totalt för ovanstående åtgärder inom parkverksamheten äskas sammantaget 4 000 tkr i tilläggsanslag till 



Tekniska nämnden, Budget 2021:2 16(33) 

driftramen. 

4.5.3.2 Skogsdrift 

Skogsenhetens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning sam-
tidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts 
enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära 
vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. 

Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till 
bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. 
Invånarna i Borås erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark och att som jaktgäster få 
delta i småviltsjakt. 

Verksamhet 2021 

Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet inriktas 
mot yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet. 

Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkast-
ningen från skogsmarken. 

Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna "Gudrun" och "Per" kommer att ta externa resurser i 
anspråk. Skogsvårdsåtgärder såsom plantering kommer att utföras helt utan kemikalier. Skogsplantorna 
skyddas nu med mekaniska metoder mot insekter. 

Coronapandemin ger en osäkerhet i marknaden för 2021. 

Sedan några år har Tekniska nämnden ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat ända-
mål. På dessa marker ökar behovet av trygghetsskapande åtgärder, skötsel och renhållning. 

  

4.5.3.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

4.5.3.3.1 OSA Offentligt skyddat arbete 

Kommunen anordnar arbete till personer som av olika orsaker står utanför den öppna arbetsmarknaden. 
Anställningsformerna är bland annat Trygghetsanställningar, OSA (Offentligt skyddat arbete). Nämnden 
har fått uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier. 

Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och natur-
vårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhålls-
arbeten i naturreservat, kultur- och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor med mera. 
Fyra arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Borås Djurpark arbetar 
med byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel. 

Verksamhet 2021 

Basen för OSA-verksamheten finns i moderna lokaler på Kyllareds industrihotell, Brämhult. 

Verksamheten syftar till att stärka den enskilde, och att med rutiner samt arbete leda till att personerna 
som är i verksamheten kan starta i en utbildning, eller ge sig själva arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Verksamheten har stora möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna som erbjuds. Detta ger en bra grund-
förutsättning för att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt 
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är stort, förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbets-
marknadsåtgärder. 

4.5.3.3.2 Gröna vägen framåt 

Verksamhet 2021 

Tekniska nämnden bedriver grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på uppdrag av Sju-
härads samordningsförbund. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön 
runt Ramshulan i naturreservatet Rya åsar. 

Verksamheten innehåller naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i form av 
odling utan produktionskrav, i kombination med profilanalyser i en lugn miljö i små grupper. Natur-
upplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika teman och friskvårdsaktiviteter kompletterar. 

Arbetsträning bedrivs under ledning av en trädgårdskonsulent och två friskvårdskonsulenter. Arbets-
träningen består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och terapiträdgård. Till detta hör också 
friskvård. Dessa metoder kan hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor 
snabbare återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och sjukdom. 

Verksamheten vänder sig till personer som varit sjukskrivna inom diagnosspannet stressrelaterad psykisk 
ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna erbjuds delta i mindfulness, avslappnings-
övningar, yoga samt få information om stress och värkproblematik. 

Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång med 
fysisk aktivitet. Deltagarna ska också göra en handlingsplan som de ska använda för en hållbar beteende-
förändring. 

4.5.3.3.3 Cityvärdar 

Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet 
och turister. I samverkan skapar arbetet en trygghet både på stationsområdet och i innerstaden. 

Verksamhet 2021 

Verksamheten bemannas av en lagförman och fempersoner som har lönebidragsanställning under ett år. 
Arbetet består bland annat av att finnas i innerstaden och på stationsområdet för att ge service och infor-
mation till allmänhet och turister, kontrollera så att det är snyggt, helt och rent samt vid behov lämna in 
avvikelser till ansvariga aktörer i centrum. 

Arbetsuppgifterna är varierande och under ständig utveckling. Sedan några år tillbaka sköter Cityvärdarna 
om kanalen på Västerlånggatan. Andra arbetsuppgifter som förekommer är bland annat klottersanering 
och borttagning av olaglig affischering/klistermärken i staden. 

Verksamheten är underfinansierad med 110 tkr. 

4.5.3.4 Naturvård 

Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker i Borås (men även i närliggande kommuner), fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för rekrea-
tion samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose allmän-
hetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för ”natur och rekrea-
tionsleder” i kommunen. 
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Verksamhet 2021 

Fiskevård 

Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om 
fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället. 

Kalkningsverksamhet 

Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall också 
uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och botten-
faunaundersökningar. 

Spår & Leder 

Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av 
Fritids- och folkhälsonämnden. 

Kanotled i Bosjön/Västersjön 

Tekniska nämnden har i uppdrag att utreda och presentera möjlighet för kanotleder i kommunen under 
hösten 2020. Ett troligt resultat är att LONA-medel söks för att utveckla tillgänglighetsanpassat kanotliv 
i Bosjön/Västersjöns sjösystem. LONA-medel finansierar upp till 50 % av kostnaden. Det finns möjlig-
het att utveckla projektet med till exempel tillgänglighetsanpassad kanotuthyrning och tillgänglighets-
anpassade rastplatser/toaletter/lägerplatser. Under 2021 kan projektering och insatser bli aktuella, därför 
äskar Tekniska nämnden 300 tkr. 

Viaredsleden 

Väster om det nya industriområde som byggs i Viared är det möjligt att göra en slinga med några rast-
platser som kan nyttjas av de som arbetar i området eller som ett besöksmål. Slingan kan gå mellan västra 
Viared - Boråstorpet och Västersjön. Det är främst skogsmark och parkmark som berörs. Idag finns 
ingen led i området. Tekniska nämnden äskar därmed 200 tkr för att anlägga en led med rastplats/ 
grillplats som kan nyttjas av allmänheten. 

Pickesjön, parkering 

Pickesjön är ett av centrala Borås mest populära besöksmål med promenadslinga, fiske och fem grill-
platser. Parkeringsplatsen är i dåligt skick och ligger idag inte inom driftbudgeten för området. Tekniska 
nämnden äskar därför 200 tkr för att kunna asfaltera och märka upp parkeringen vilket skulle innebär en 
avsevärd standardhöjning. 

Naturreservat 

Naturreservatet Vänga mosse bildades 2010. Den första tioårsperioden har gått och nu ska skötselplanen 
ses över och vid behov revideras. Arbetet med utvidgningen av Rya åsars naturreservat fortsätter. Om-
fattande arbeten med entrén ska göras 2021. 

Gåshult  

Borås Stad har köpt fastigheten Gåshult 3:3 med avsikt att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Ett 
anslag för lokala naturvårdsanslag så kallat LONA har beviljats under 2020 för arbeten inför bildande av 
naturreservatet. LONA-projektet omfattar inte byggnaderna som finns i reservatet. Det finns boningshus 
och ekonomibyggnader som är nedgångna såväl utvändigt och invändigt. Avsikten är att de ska ingå i 
reservatsdriften eftersom gårdsmiljön är av stor vikt för helhetsintrycket och upplevelsen av reservatet. 
När reservatet har bildats kommer Tekniska nämnden att överta ansvaret för driften. 

Det är önskvärt att byggnaderna utvändigt ställs i skick inför den kommande invigningen av reservatet. 
Det är inte fastighetsekonomiskt försvarbart att låta byggnaderna förfalla, och en invigning med husen i 
nuvarande skick kommer dra ner upplevelsen i avsevärd grad. Därför äskar Tekniska nämnden för 500 tkr 
som ska användas till utvändig upprustning av byggnaderna och för att förbättra gårdsmiljön. 

I budget 2021:2 har anslagits 500 tkr som investering för utvändig renovering av byggnaderna i Gåshult. 
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Tillgänglighetsanpassade toaletthus 

I många av Borås Stads välfrekventerade besöksmål och parker saknas toalett helt eller är av typen 
”bajamaja” som är tillgänglig under sommarhalvåret. Besöksfrekvensen har ökat väsentligt under corona-
pandemin och fler besökare upptäcker och använder stadens friluftsområden och naturreservat. 

Tekniska nämnden äskar därför 1 500 tkr till nybyggnation av tillgänglighetsanpassade toaletthus för året-
runtbruk på några av de populäraste besöksmålen. Naturreservaten Storsjön och Vänga Mosse samt rek-
reationsområdet Pickesjön är platser där stora satsningar tidigare gjorts på tillgänglighet varför de är 
aktuella för att ytterligare höja servicenivå och standard. Åtgärderna skulle också ligga i linje med ambi-
tionen i remissen ” Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020” initierat av Sociala Omsorgs-
nämnden DNR SON 2018/00031. Dessutom föreslås byggnation av permanenta toaletthus i Annelunds-
parken och Ramnaparken. 

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen (tkr) 

Nytt driftavtal Parkenheten 2 000 

Trygghetsskapande slyröjning 750 

Vägrensslåtter, tillkommande ytor 250 

Borås 400 år 1 000 

Cityvärdar 110 

Kanotled Bosjön/Västersjön 300 

Viaredsleden 200 

Pickesjön, parkering 200 

Gåshult, upprustning byggnader 500 

Tillgänglighetsanpassade toaletthus i rekreationsområden 1 500 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram 6 810 

  

4.6 Persontransporter 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 Prognos 
2020 

Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 Förändring 

Intäkter 14 310 12 337 16 739 16 739 0 

Kostnader -89 748 -87 856 -93 118 -93 118 0 

Buffert -762 -762 -771 -771 0 

Nettokostnader -76 200 -76 281 -77 150 -77 150 0 

Kommunbidrag 76 200 76 200 77 150 77 150 0 

Resultat 0 -81 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0  0 0 0 

      

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 
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4.8 Nämndens uppgift 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads för-
fattningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och 
från daglig verksamhet. 

• Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: 

• Färdtjänst, handläggning och prövning av tillstånd 
• Särskoleskjuts i egen regi. 
• Planering av skolskjutsresor. 
• Beställningscentral för färdtjänstresor. 
• Trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter. 
• Bilpool för tjänsteresor för anställa inom Borås Stad. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 
Nämndbidraget för ramen Persontransporter ökar från budget 2020 med 950 tkr, till 77 150 tkr. Löne-
kostnaderna förväntas öka med 2,6 % under 2021. 

Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2019 uppgick till 75 887 tkr. Prognostiserat utfall för 
2020 ligger på 76 281 tkr efter oktober månads analys. Tilldelat kommunbidrag för 2020 uppgår till 
76 200 tkr. 

Antalet färdtjänstresor har under våren 2020 minskat kraftigt jämfört med samma period 2019 beroende 
på coronapandemin. För 2021 förutsätts resandet inte återgå till nivån före coronapandemin, utan antalet 
resor budgeteras till 250 000 för år 2021. Priset per resa är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal 
resor, beräknat till 248 kr i budget 2021. 

Nytt avtal för färdtjänst och riksfärdtjänst med avtalsstart 1 juni 2019 är igång. Prismässigt innebär det 
inte några stora kostnadsökningar förutom en miljöbilsbonus som kan utfalla om specialfordon körs med 
miljöbränsle (preliminär kostnad 1 mnkr per år). Personbilar och klass-4 fordon kommer att drivas med 
biogas och specialfordon kan eventuellt drivas med HVO-bränsle med en påföljande miljöbonus. Index-
uppräkning av färdtjänstkostnaden kan komma att ske från och med 1 juni 2020 enligt avtal, om bränsle-
priser med mera ökat mer än index. Föregående år innebar detta en kostnad på cirka 1,5 mnkr. 

Antal färdtjänstresor över tid framgår av tabellen nedan. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020   
Budget 

2021 
Budget 

Antal resor 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 360 000 250 000 
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4.10 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 Prognos 
2020 

Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 Förändring 

Bilpool 0 1 479 0 0 0 

Skolskjuts 0 0 0 0 0 

Särskoleskjuts 12 134 12 743 14 319 14 319 0 

Färdtjänst 60 504 59 576 59 567 59 567 0 

Riksfärdtjänst 2 800 1 727 2 700 2 700 0 

Buffert 762 762 771 771 0 

Summa 76 200 76 287 77 357 77 357 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Idag bokar de flesta sin färdtjänstresa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färd-
tjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen startade 2015 
och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet, användningen ökar för varje år. 

Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl 
som att alla behandlas lika när det gäller till exempel skolskjuts, oavsett var i Borås man bor. Skolskjuts-
planeringen är flyttad till Tekniska nämnden för att centralt skapa en förenklad och effektivare hantering 
inom Borås Stad. Ett skolskjutsplaneringsprogram med kartfunktion för mätning av avstånd används 
som stöd i besluten. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras från och med 2017 
av Grundskoleförvaltningen. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsätt-
ningen för lika behandling ökat. 

Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska nämnden driver i egen regi. Antalet 
elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sett samma antal elever för att de senaste åren 
öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2020 – cirka 140 elever) vilket inneburit att ytterligare tre 
bussar har tagits i trafik, för att klara efterfrågan. 

Indikationer finns på att det blir fler elever även inför hösten 2020 och då kommer det eventuellt behövas 
ytterligare en buss. Denna ökning med personal och fordon har medfört en ökad kostnad med cirka 
1 500 tkr 2019 och 2020 och kan då öka ytterligare för 2021. 

Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via utbildningsnämnderna. I dag hamnar 
dessa kostnadsökningar inom Tekniska nämndens ram trots att nämnden inte kan påverka antalet beställ-
ningar som ska utföras. 

4.10.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

De ekonomiska förutsättningarna för Persontransportavdelningen har inte förändrats mellan budget 
2021:1 och budget 2021:2. 

Nettokostnaderna budgeteras till 77,2 mnkr för 2021 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,7 % 
jämfört med budget 2020. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 
2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

5.1.1 OSA 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

61 65 65 

5.1.2 Antal dagsverken 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Dagsverken totalt 12 465 11 885 12 000 

5.2 Skogsdrift 

5.2.1 Skogsdrift 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Av skogsinnehavet är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 

Varav naturreservat (ha) 950 950 950 
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5.2.2 Avverkning 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avverkning totalt (m³ fub) 35 100 38 500 39 000 

5.2.3 Avverkning exkl. OSA 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) 32 100 36 100 36 600 

Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 625 555 535 

Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 264 303 265 

5.2.4 Flisproduktion 

5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Flisad volym (m³s) 12 500 10 000 10 000 

5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkt flis (kr/m³s) 180 170 170 

Kostnad flis (kr/m³s) 100 96 100 

5.2.5 Övrig verksamhet 

5.3 Naturvård 

5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sålda kommunfiskekort 187 210 210 
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Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sålda dagkort i regnbågsvattnen 2 872 3 000 3 000 

Båtkort totalt 1 035 1 100 1 100 

Spriden kalkmängd (ton) totalt 2 178 2 363 2 512 

Förvaltade spår- och leder (km) 106 106 107 

Total förvaltad areal naturreservat (ha) 1 401 1 401 1 413 

Naturvårdsbete (ha) 74 77 89 

5.4 Väghållning 

5.4.1 Väghållning, driftkostnader 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kostnad kronor/invånare och dag 1,63 1,55 1,56 

5.4.2 Huvudgator 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Huvudgator (km) 76 76 76 

Vinterväghållning (kr/m²) 23,78 21,84 22,34 

Övrigt underhåll (kr/m²) 31,69 24,57 26,1 

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 200,27 183,95 188,16 

Övrigt underhåll (kr/m) 266,83 183,97 219,79 
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5.4.3 Lokalgator 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Lokalgator (km) 254 252 258 

Vinterväghållning (kr/m²) 3,23 6,16 5,86 

Övrigt underhåll (kr/m²) 10,66 9,84 8,93 

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 20,79 39,68 37,6 

Övrigt underhåll (kr/m) 68,61 63,39 57,27 

5.4.4 Vägföreningsvägar 

5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 

Övrigt underhåll (kr/m²) 3,61 5,99 6,85 

Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 285 270 270 

Enskilda vägar med kommunalt bidrag 
(km) 

174 190 190 

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 32,34 18,57 18,45 

Vinterväghållning (kr/m²) 5,2 2,99 2,97 

Övrigt underhåll (kr/m) 22,45 37,2 42,56 
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5.4.5 Beläggningsunderhåll 

5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Belagd volym (m²) 179 846 181 000 167 000 

Del av total yta (%) 5,4 5,5 5 

Kostnad (kr/m²) 114 105 114 

5.4.6 Trafikbelysning 

5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal lampor (st.) 19 175 19 200 19 200 

Energiförbrukning (MWh) 7 137 7 200 7 200 

5.4.7 Trafikolyckor 

5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal olyckor med personskador 396 0 0 

Dödade 3 0 0 

Svårt skadade 11 0 0 

Lindrigt skadade 292 0 0 

5.4.8 Diverse uppgifter 

5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 

Utfärdade nyttokort (st) 55 75 60 

Boendeparkering (antal tillstånd) 688 700 700 
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5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Fordonsvrak (st) 81 300 300 

5.5 Park 

5.5.1 Ytor 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Perenna planteringar (m²) 3 900 4 900 5 000 

Total planterad yta  (m²) 65 600 65 800 66 000 

Kulturparker (m²) 1 557 000 1 575 000 1 577 000 

Naturparker (m²) 8 693 000 8 612 000 9 383 000 

Total parkareal (ha) 1 025 1 019 1 096 

Parkyta per capita (m²/capita) 90,8 90,8 96,6 

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal lekplatser (st.) 162 162 163 

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Blomsterlökar (st.) 45 000 60 000 35 000 

Vårblommor (st.) 29 000 30 000 35 000 

Sommarblommor (st.) 37 000 45 000 35 000 
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5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kulturparker (kr/m²) 11,08 17,24 17,99 

Naturparker (kr/m²) 0,2 3,15 3,03 

Parkkostnad per capita (kr/capita) 236 242 250 

Total parkkostnad (kr/m²) 2,6 2,67 2,59 

5.6 Persontransporter 

5.6.1 Färdtjänst 

5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal färdtjänsttillstånd 4 672 4 600 4 600 

Antal kvinnor 3 098 3 100 3 100 

Antal män 1 574 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1000 invånare 41 41 41 

Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 

Antal färdtjänstresor 340 459 360 000 250 000 

Kostnad per resa (kr) 187 176 248 

Antal särskoleskjutsfordon 13 13 13 

Antal bilar i bilpool 56 57 48 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 8 500 8 500 8 500 

Program för tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 

Reinvestering gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 4 000 4 000 4 000 4 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning 2 000 2 000 2 000 2 000 

Borås flygplats 500 500 500 500 

PARKVERKSAMHET     

Lekplatser/mötesplatser 5 000 5 000 5 000 5 000 

Grönområdesplan 1 000 1 000 1 000 1 000 

Diverse mindre parkinvesteringar 3 000 3 000 3 000 3 000 

Gåshult  500   

Summa 26 000 26 500 26 000 26 000 

INVESTERINGAR - i sammandrag 

För utförligare projektinformation inklusive investeringskalkyler - se Tekniska nämndens budget 2021:1. 

Reinvestering beläggningsarbeten 

Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och 
vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på väg-
kroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/ 
vägen får byggas om från grunden. Då Borås vägnät utgör cirka 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in 
i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens 
funktion. Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och 
blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder också till 
större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel. 

Program för tillgänglighet  

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identi-
fiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna 
prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel. 

Reinvestering gatubelysning - trygg stadsmiljö 

En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa. 
Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller oljepappers-
kablar, kablar som är uppemot 70 år gamla (beräknad livslängd 20-30 år). Under senare år har kostnaden 
för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till 
följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. I 
flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. 
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För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste takten på re-
investering öka efter de omfattande fibergrävningarna. De många kabelfelen bidrar till driftstopp som 
orsakar stor irritation hos boråsarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar. 

Energi-och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard 
och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta ut 
gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken 
och Tekniska nämnden kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning 
framåt. För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år 
byta ut delar av belysningsanläggningarna. 

Enligt Borås Stads miljömål skall energianvändningen för bland annat gatubelysning minska med 15 % 
och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmsta åren. Vid besiktningar har det uppdagats 
att gamla kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit uppemot 30 % högre än 
den installerade effekten. 

Utbyggnad av kabelskåp – mätning av gatubelysning 

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiför-
brukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, så kallad ackords-
belysning. Att inte mäta gatubelysningen innebär också att Tekniska nämnden inte fullt ut kan tillgodo-
räkna sig de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är gene-
rellt inställda att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen 
skulle innebära att bättre koll på belysningsanläggningen, så att man kan se var det finns stora förluster 
och på så vis reinvestera i nätet där det behövs. 

Borås flygplats 

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för när-
varande till 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedelsförsegling för förläng-
ning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten för kom-
mande utökning av västra stationsplattan med cirka 1 000 m², i första hand för gästande flygplan till 
staden och företagen, och samtidig flyttning och modernisering av tankområdet för flygbränsle. På delar 
av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. 

Lekplatser/mötesplatser 

Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser. Efter cirka 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla 
de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. 
Projektet medför att flera kvarterslekplatser kan renoveras. 

Grönområdesplan 

Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bland annat att förstärka grönområden 
till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås 
Stad. För 2021 planeras insatser på Tokarpsberg samt Ramnasjön, den senare har beviljats LONA-bidrag 
till 50 % (bidrag från Naturvårdsverket syftande till lokala naturvårdssatsningar). För 2021 planeras även 
speciika åtgärder för Borås 400 år. 

Diverse mindre parkinvesteringar inklusive belysning och trygghet 

För 2021 planeras åtgärder såsom renovering av parkvägar, upprustning av trappor, trädplanteringar samt 
specifika åtgärder för Borås 400 år. Projektet syftar även till att öka känslan av trygghet genom att beskära 
mörka buskage och belysa parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses 
över och eventuellt bytas ut till mer energieffektiva alternativ. 

  



Tekniska nämnden, Budget 2021:2 31(33) 

Gåshult 

Fastigheten Gåshult 3:3 är inköpt med avsikt att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Det finns 
boningshus och ekonomibyggnader som är nedgångna såväl utvändigt och invändigt. Avsikten är att de 
ska ingå i reservatsdriften eftersom gårdsmiljön är av stor vikt för helhetsintrycket och upplevelsen av 
reservatet. Projektet syftar till att utvändigt upprusta byggnaderna och att förbättra gårdsmiljön. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

VÄGHÅLLNING        

Ny Nybro 44 000 12 536 31 647 10 000 2 353 0 1 

Attraktiv Stad   6 074 8 000 3 000 3 000 2 

Diverse mindre 
gatu-och 
broarbeten 

  12 915 5 500 5 500 5 500 2 

Gång-och 
cykelvägar   13 801 15 000 15 000 15 000 2 

Kollektivtrafik   10 990 5 000 5 000 5 000 2 

Upprustning 
centrummiljöer   6 343 0 2 000 2 000 2 

PARK        

Fristads nya 
Stationspark 6 000 0 3 000 0 1 000 2 000 1 

Kronängsparken 18 000 67 10 433 2 500 5 000 0 1 

Gröna stråket 
genom staden   0 0 10 000 0  

Summa 68 000 12 603 95 203 46 000 48 853 32 500  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Många av nämndens investeringar löper över flera år. Först efter att 2020 års bokslut blir klart framgår 
vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2021. För utförligare projekt-
information inklusive investeringskalkyler - se Tekniska nämndens budget 2021:1. 

VÄGHÅLLNING 

Ny Nybro 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning med hänsyn till att Cityringen och korsningen med Väster-
långgatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättras 
framkomligheten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den 
mest robusta förbindelsen i city. 



Tekniska nämnden, Budget 2021:2 32(33) 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksons-
gatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 

Attraktiv stad - inför Borås 400 år 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, och att fortsätta det framgångsrika samarbetet som präglat utvecklingen av stads-
centrum i de hittills genomförda projekten. 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum föreslås en extra satsning i budget 2021 med målsättningen att 
iordningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” samt omkringliggande 
gator. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under 
jubileumsåret. I samband med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur i området kring 
Krokshallstorget. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för 
Attraktiv stad. 

Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan mellan Hallbergsgatan och 
Torggatan. Åtgärder enligt utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som 
efter remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bland annat kan initiera ombyggnad av Allé-
gatan närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför projekterings-
arbetet behöver påbörjas. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre 
omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” kan 
administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investerings-
medel skall äskas för varje enskilt mindre objekt. Planer för 2021 omfattar bland annat trafiksäkerhets-
åtgärder, reinvestering gångbanor, cirkulationsplatser, reinvestering vägvisning samt reparation av 
Varbergsbron. 

Gång- och cykelvägar (GC) 

Utbyggnad av GC-vägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafi-
kanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Föreslagna 
åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda 
sträckorna. Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. 

Utbyggnaden av GC-vägar sker i enlighet med den av Tekniska nämnden antagna Cykelplanen 2020/ 
2021 och innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. 

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande 
cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet. 

I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår 
behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna. 

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed 
de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska 
välja cykeln som transportmedel. 

Kollektivtrafik 

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att 
få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. 

Upprustning av centrummiljöer 

Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av 
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miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera 
år. Redan anslagna medel bedöms tillräckliga för att finansiera åtgärder under 2020 och att skapa utrymme 
för framtida centrumupprustningsåtgärder varför inga ytterligare medel begärs för 2021. 

PARK 

Fristads nya Stationspark 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också Trafikverket ingår. Arbets-
gruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag för utformning, gestaltning och projektering för 
Trafikverkets projekt att bygga en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och idrottsplats 
Heden. Projektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt skede förlängdes 
med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 2022. Samt att projektets budget mer än 
fördubblats på kort tid vilket resulterat i att Borås Stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt 
försvarbart i sin helhet. 

Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett år under rådande förut-
sättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och färdigställa en park innan gång- och cykeltunneln 
kommit på plats. En uppskattning är att cirka 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas vid 
byggnation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla och anlägga 
Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på kommunens beslut kring de utökade kost-
naderna för gång- och cykeltunneln under järnvägen. 

Kronängsparken 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) ska invigas under hösten 
2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande markförhållanden och Länsstyrelsens krav på sane-
ring. Behov finns att utreda vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela 
Kronängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer som kan försena 
detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur AB Bostäders projekt 
fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. 
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Lokalbehovsplan 2022-2024 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens lokalresursbehov 2022-2024 

och att översända den till lokalförsörjningsnämnden.               

Ärendet i sin helhet 

Planering för lokalresursplan pågår på lokalförsörjningsnämnden. Tekniska 

nämnden ska lämna in förvaltningens lokalbehov för 2022-2024. 

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka markant utifrån nuvarande 

byggnation. I Borås Stads förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 

nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket motsvarar ca 750 nya 

bostäder per år.   

För att klara av den expansion som sker i staden ser förvaltningen att man kan 

komma ha behov av fler anställda för att klara av att möta behovet av allt som 

ska ske kring byggnationer när det gäller gata, gång & cykelbanor samt 

parkmiljöerna.             
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

3 Övergripande nulägesanalys 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kyllared OSA verksamhet       

Antal platser i området        

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kungsgatan 57 Administrationsarbete 57 59 61 61 61 61 

Antal platser i området  57 59 61 61 61 61 

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 
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5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Kyllared 
 

     

Summa      

Kyllared 

Förändrat behov och orsak 

Laddstolpar för tjänstefordon 

Inflyttning/Utflyttning 

2022-12 

5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Kungsgatan 57 
Kontorsutrymmen 

 2 4 6 6 

Summa  2 4 6 6 

Kungsgatan 57 

Förändrat behov och orsak 

Fram till 2022/12 räknar Tekniska förvaltningen att successivt utöka sin verksamhet med 6 st 
kontorsrum på Kungsgatan 57. 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-16 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00724 3.2.1.4 
 

  

 

Information om Trädplanen 

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar nämnden om hur långt 

förvaltningen kommit med arbetet kring trädplanen samt vad som kvarstår. 

Informationen innefattar Trädplanens syfte och mål, vilka förvaltningar och 

bolag som berörs av trädplanen och vilka mål som kvarstår för tekniska 

förvaltningen att arbeta vidare med. Informationen innehåller också en kort 

omvärldsanalys hur andra svenska städer arbetar med olika typer av 

styrdokument för att bevara och utveckla sitt bestånd av stadsträd. 

 
 

 

                                

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kjell Johansson 
Handläggare 
033-35 73 54 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-16 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00708 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden 

vid parken 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen. 

    

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka remissen. Tekniska nämnden ser 

mycket positivt till en sammanhängande park som går genom staden. Det kan 

bli en viktig korridor för både människor, djur och växter. En av tankarna med 

det nya parkstråket är att alla ska vilja vistas där. Det ska vara tryggt och 

tillgängligt. Det är en bra målsättning men olika delar av parken har olika 

förutsättningar. De olika delarna kan ha olika värde som gör att det inte ska 

vara samma mall överallt. 

Tekniska nämnden understryker samtidigt att ”Staden vid parken” är en viktig 

del av grönstrukturen men kan inte tas som ersättning för andra grönytor ”när 

staden växer och blir tätare”.  

Ärendet i sin helhet 

Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2020-2034) har skickat ut en remiss 

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken. 

 

Tekniska nämnden ser mycket positivt till en sammanhängande park som går 

genom staden. Det kan bli en viktig korridor för både människor, djur och 

växter. 

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken påverkar många olika förvaltningar 

och kommunala bolag och om det är ett styrdokument för Borås Stad bör det 

tas i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör även fatta beslut om 

övergripande budget. 

Ett program (verksamheter och metoder i riktning mot målen) är till hjälp i det 

kommande planarbetet och nämndens förhoppning är att alla parter hjälps åt 

att förverkliga detta. Tekniska nämnden är väl medveten om den kommande 

stadsparkens stora potential. I grönområdesplanen och många andra dokument 

poängteras vikten av detta blågröna stråk. Om medel prioriteras kommer 
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området att kunna utvecklas till någonting unikt för Sverige. Tekniska nämnden 

är en av de aktörer som har stort ansvar för att förverkliga planerna.   

Det är en intressant tanke att skapa parken och att den kommer att byggas upp 

av mark som i plan kan vara av olika beskaffenhet och med många olika ägare 

och förvaltare. Det kommer att innebära att var och en (markägare) svarar för 

sin bit. För att det ska fungera i praktiken är det viktigt att tillgänglighet, ansvar, 

driftkostnader regleras i avtal och överenskommelser. Om alla ansvarar för sin 

egen bit kan förhållandena ändras snabbt och satsningar tillintetgöras. 

En viktig tanke med det gröna stråket genom staden som inte belyses speciellt 

här är att det också kan bli något som andra gröna stråk och kilar i staden kan 

ansluta till och på så sätt inte vara isolerade gröna ”öar”.  

Under förarbetet med programmet har det kommit ett stort antal förslag på vad 

som skulle kunna ingå i den nya parken. Det är viktigt att en ledstjärna är att alla 

föreslagna aktiviteter prövas mot det övergripande målet att skapa en grön 

korridor. Det är rimligt att anta att för att kunna utveckla andra värden behövs 

mark i anslutning till det grönblå stråket som kan kopplas ihop med det på 

liknande sätt som Stadsparken idag ligger vid Viskan. 

Nämnden delar inte tanken på att en linjär park i sig möjliggör förtätning av 

Borås. Parken är en viktig del av grönstrukturen men kan inte tas som 

ersättning för andra grönytor  ”när staden växer och blir tätare”. Men den 

linjära parken kan tillgodose behovet av tillgänglighet till grönstruktur vid 

förtätning av staden i den linjära parkens omedelbara närhet.. Därigenom ges 

bättre förutsättningar till förtätning där. 

 

Parkens syfte är inte att binda samman stadsdelarnas verksamheter, bostäder 

och service. Huvudsyftet är att skapa en grön korridor som kan nyttjas för 

rekreation. Kan parken sedan fungera som ett bilfritt område där boråsarna kan 

promenera och cykla är också mycket vunnet. 

Det är tveksamt om Borås har sådana barriärer idag att bilen är ett attraktivare 

färdmedel för korta resor än cykel och buss. Det finns nog andra orsaker till om 

boråsarna väljer att ta bilen. 

I dokumentet talas om olika tekniska lösningar för att det gröna stråket ska 

kunna bli av som broar över vissa leder. Detta är dyra lösningar. I detta skede är 

det viktigt att inte låsa fast en tänkbar teknisk lösning. Det kan bli en senare 

fråga där funktion och ekonomi är viktiga delar. Lösningar i markplan kan 

dessutom ge andra effekter som bullerdämpning och sänkt hastighet. Fokus 

måste vara på att skapa en sammanhängande korridor på sikt. 

 

En av tankarna med det nya parkstråket är att alla ska vilja vistas där. Det ska 

vara tryggt och tillgängligt. Det är en bra målsättning men olika delar av parken 

har olika förutsättningar. De olika delarna kan ha olika värde som gör att det 

inte ska vara samma mall överallt. Ett exempel är belysning. Belysning gör att 
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många människor känner sig tryggare men har en förödande inverkan på många 

nattlevande djur. 

Det kommer att bli ett fint tillskott om kyrko- och griftegårdar kan komma med 

i den nya Stadsparken. 

Där det gröna och det blå stråket skiljs åt är det viktigt att på sikt försöka få till 

fler möjliga ytor och passager som binder samman stråken.  

Slutligen är det viktigt att trycka på att för att tanken på ett grönt stråk ska bli 

verklighet får inte parken brytas av barriärer för då faller hela idén. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

2. Sammanställning av dialog med boråsare 

Beslutet expedieras till 

Detaljplanering 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Parm 

Förvaltningschef 



Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”



Vid presidieöverläggningen* om stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken” 9 juni 
2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ha en dialog med boråsarna 
innan ytterligare politiska beslut om stadsbyggnadsprogrammet togs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog hjälp av Tekniska förvaltningen för att hålla i en 
dialog direkt efter sommaren 2020. 

Dialogen pågick 14 augusti - 13 september 2020  

*Presidieöverläggning är ett forum där presidier från Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden ochTekniska nämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd träffas. 

Bakgrund



• Vandringar och cykelturer
• Markerat sträckan

• Satt upp informationsskyltar

• Guidningar av stadsarkitekt och  
 stadsträdgårdsmästare

• Utställning i Kulturhuset
• Stadsmodellen

• Informationsplanscher

• 3D

• Hemsida www.boras.se/parken
• All information om parken

• Enkät

Dialog – innehåll



Vandringar och cykelturer 

Huvudsträcka

Tillfällig sträcka

Huvudsträcka, men vi 
kan inte gå på den än

Plats för skylt

Längs vägen kommer du att följa 
gröna markeringar, där prickar

visar en tillfällig sträckning.

Här i närområdet börjar ena änden av 
den fem kilometer långa parken genom 
Borås. Följ de gröna markeringarna 
på marken genom industriområdet. 

Föreställ dig en grönskande park. Tänk att 
du härifrån kan du ta dig hela vägen till Rya Åsar 
på 40 minuter till fots eller 15 minuter med cykel 
när parken är helt utbyggd. Än så länge måste du 
tyvärr ta några omvägar så det tar lite längre tid.

VI TÄNKER BYGGA EN PARK SOM 
GÅR GENOM HELA STADEN!

En sammanhängande park från Rya Åsar i norr till 
Gässlösa i söder genom centrum. En park som är 

fem kilometer lång och gör att du kan ta dig genom 
hela staden i en grön miljö utan biltrafik. 

Visst låter det helt fantastiskt?! Det tycker vi med! 

För att du ska få en känsla av hur härligt det här kommer 
bli har vi gjort det möjligt för dig att gå (nästan) hela 

parkens sträckning redan nu. Följ de gröna pilarna och 
fälten i asfalten för att få en glimt av framtiden. 

Hur känner du inför parken och vad skulle du 
använda den till? Vad vill du att parken ska ge 
dig för känsla?

Gör din röst hörd på boras.se/parken.
Tillsammans bygger vi framtidens Borås!

VAD TYCKER DU?

parkskylt skylt 1.indd   1parkskylt skylt 1.indd   1 2020-07-24   16:57:262020-07-24   16:57:26

• Markerad sträcka med skyltar, prickar, pilar och stolpar



Vandringar och cykelturer

• Ca 70 personer totalt gick eller cyklade med oss



Utställning i Kulturhuset

• Ca 30 personer besökte oss under de fyra tillfällen vi stod i utställningen



• Totalt ca 100 personer

• Överlag mycket positiv respons

• De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande 
under hela processen

• Många förslag på innehåll, exempelvis: 
 utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar

• Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis: 
 tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper,  
 ha gärna förgreningar ut från parken 

Sammanfattning: vandringar/cykelturer, utställning i Kulturhuset



Fem huvudfrågor (+ underfrågor med fritextsfält)
 1. Din känsla för parken?

 2.  Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att  
  det finns i parken?

 3. Vad tror du främst att du skulle använda  parken till?

 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
  upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken? 

 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Totalt 70 svar

Enkäten på hemsidan



Fråga 1. Din känsla för parken
Din känsla för parken?

Posi�v Neutral Nega�v Inte svarat

”PROJEKTET LÅTER 
FANTASTISKT!”

”UNDERBAR IDÉ. VI BEHÖVER MER 
GRÖNSKA I VÅR VACKRA STAD.”

91,4 %



Fråga 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det 
finns i parken?

Vilka upplevelser och ak�viteter skulle du vilja a� 
det finns i parken?

Lekplatser Idro�splats Statyer

Målningar Utegym Annan ak�vitet, förklara gärna mer nedan

”GRÖNSKA ÄR HARMONISKT, GER FRISK LUFT, 
KOSTAR INGET ATT TA DEL AV OCH KAN 

STÄRKA HÄLSAN FÖR ALLA ÅLDRAR”

”MED TANKE PÅ ATT VÄDRET I BORÅS INTE 
ALLTID ÄR PÅ TOPP KANSKE LITE REGNSKYDD 

INTE HADE VARIT FEL?”



Sittplatser

Hinderbana

Mjukt underlag

Discgolfbana

Statyer

Minigolf

Fotbollsgolf

Barnvagnsvänligt

Streetbasket

Skyltar med histora

Boulebanor

Skolskog

Olika teman

Djur
Fågelholkar och andra bon

Gratis tennisbanor

Hundrastgård

Kaffe

Glass

Toaletter Blommor

Dricksvatten

Livemusik

Skogslekplats

Teater

Varma platser med tak

Ishall

Uterink
Museum 

CaféPool

Temastråk

Broar över Viskan

Upptäcktsfärd för barnen

Basketplaner i centrum

Hallonbuskar
Offentliga glashus/växthus

Miniatyrparker

Barnfamiljtåg

Speakers corner

Scener

Vattenlekplats

Varma bänkar

Kul belysning

Barnens zoo

Fontäner
Linbana

Vattenhjul i Viskan

Tipspromenad med QR-koder 

Historielektion 

Hundpark

Hinderbana

Cykelbana

Foodtrucks

Kanot och SUP
Multisportytor

Raingardens

Skateramper

Plats med ätbara växter

Talande papperskorgar

Äppelträd

Rockborgen

Skridskobana

Utebadplats 

Discgolfbana

Picknickplatser

Dammar
Träd

Hyra segway

Fiske

Fåglar

Fiskar

Stadsodling

Restauranger

Skidspår

Plats för matmarknad

Labyrinter

Dinosaurier

TalarstolPapperskorgar

GrillplatserMålningar

Sol- och regnskydd

Förslag på innehåll till parken som inkommit i enkäten



Vad tror du främst a� du skulle använda parken �ll?

Träning Strosa

Ta mig fram dit jag ska Ta det lugnt en stund

Leka Uppleva natur och/ eller kultur

Annat användningsområde, förtydliga gärna nedan

Fråga 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?

”EFTERSOM PARKEN STRÄCKER SIG 
ÖVER ETT SÅ STORT OMRÅDE KAN 

MAN HA OLIKA UPPLEVELSER PÅ 
OLIKA PLATSER”

”DRÖMMEN VORE OM MAN KUNDE RIDA 
GENOM STADEN PÅ GRUS”

”VACKRA PLATSER FÖR BRÖLLOP ELLER 
SORGESTUND”



Fråga 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

En park bör ge möjlighet �ll flera olika intryck och 
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

Plats för sociala möten Plats för ro och s�llhet
Plats med kultur Plats med historia
Storslagen plats Naturliga platser
Annat intryck, förklara gärna mer nedan



Fråga 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Utnyttja vattnet mer

• Låt medborgare, till exempel skolungdomar, hjälpa till med plantering, byggnation med mera.

• Gärna ljudsatt och ljussatt, någon gång om året, något extra ibland

• Spinn vidare på Borås som Sveriges regnigaste stad, statyer med paraplyer?

• Dra parken vidare till kommungränsen i alla fyra väderstreck

• Avstickare åt flera håll

• Olika teman: låt parken utgöra samlande ryggrad till fler stråk

• Involvera mat, foodtrucks men även matplatser utan krav att konsumera

• Närhet till småbutiker, mindre installationer, ateljeer

• Reduce-reuse och recycle-tema

• Flera glasskiosker längs hela parken, avståndet ska vara den tid det tar att äta upp en glass

• Platser att umgås utan barn, lugn och ro

• Historiska platser

”JAG TYCKER DET HÄR ÄR 
DET BÄSTA FÖRSLAGET 
BORÅS TAGIT FRAM PÅ 
LÄNGE. DET KOMMER 

ATT GYNNA SAMTLIGA 
INVÅNARE”



• Synpunkter har kommit in i samband med marknadsföring av vandringar, 
utställningen, hemsidan och enkäten

• Överlag positivt

• Många delningar från näringslivet

• Även positivt i deras kommentarsfält

• Ett fåtal skeptiska svar

Sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn)

”ÄNTLIGEN DE BLIR FINT”

”UNDERBART”

”GRYMT BRA INITIATIV, SER 
VERKLIGEN FRAM EMOT 

DETTA. TROR ATT DET KOMMER 
LYFTA STADEN YTTERLIGARE 

OCH GÖRA STADEN MER 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA. BRA 
MED MER GRÖNOMRÅDEN”



Tre inlägg

• Exponeringar (antal gånger som annonserna visats på en skärm): 82 170

• Räckvidd (antal personer som sett annonserna en gång): 36 331

• Likes: 1028

• Kommentarer: 84

• Delningar: 56

• Länkklick: 1048

• Fotoklick: 515

Statistik Borås Stads inlägg på Facebook under dialogen



Tre inlägg

• Exponeringar: 12 608

• Räckvidd: 11 033

• Gillningar: 790

• Kommentarer: 21

Statistik Borås Stads inlägg på Instagram under dialogen



• Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel

• Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar

• Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader

• Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)

• Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat 
(exempelvis äldrevård, Rockborgen)

Oroliga och/eller negativa synpunkter under hela dialogen

”DET STORA PROBLEMET BLIR ATT 
SKILJA DE GÅENDE FRÅN CYKLISTER 

OCH MOPEDISTER”

”TÄNK GÄRNA PÅ ATT STRÅKET PÅ 
GRAVPLATSEN (BIRGITTAS KYRKOGÅRD) 

FÖRBLIR EN STILLA PLATS”



• Majoriteten av boråsarna som vi har pratat med är mycket positiva till parken

• Många bra idéer på innehåll och förslag på var innehållet ska finnas

• Flera idéer på framtida utveckling av parken

Sammanfattning hela dialogen

”GÄRNA LITE FLER AVSTICKARE ÅT 
SIDORNA DÄR DET ÄR MÖJLIGT.  

ALLA HAR JU INTE SOM JAG 
FÖRMÅNEN ATT BO PRECIS VID 
PARKENS TÄNKTA STRÄCKNING.  

EN SPRETIG PARK TROR JAG SKULLE 
UPPSKATTAS.”





Stadsbyggnadsprogram för Borås

Staden vid parken
Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!

REMISSVERSION



2 Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park- och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan- och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 



3

Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS! 6

PARKER I OMVÄRLDEN 14

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 22

ARBETE HITTILLS 24

ARBETE HÄRNÄST 26

FYSISKA PROJEKT 30

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 32

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 34

Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer.  
Arbetet med programmet har pågått under 2020.

Medverkande
Representanter från Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen (FOF), Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), 
Miljöförvaltningen (MF), Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen (SBF), Tekniska förvaltningens (TEK) trafi-
kenhet och parkenhet, samt Stadsledningskansli-
ets (SKA) strategiska samhällsplaneringsavdelning 
(SPA) och mark- och exploateringsavdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsför-
valtningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Tekniska förvaltningen samt chef 
för Strategisk samhällsplanering under Stadsled-
ningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare och parkchef

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.
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5

Målbild 
för 

parken

”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer en 
långsiktig tillgång till vatten- och 
grönområden av god kvalité och 
är den självklara ryggraden i en 
växande stad.”
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Vi ska bygga en park för hela Borås!

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och umgås. Där 
vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och rörelse. Där små 
och stora får utrymme. Där naturen får blomma. Där staden kan växa och staden kopplas 
samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i tio 
kärnvärden. Parkens kärnvärden, utan 
inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grönstruktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor vari-
ation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig mellan Getängen, 

Sjöbo och Knalleland i norr, via stads-
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas succesivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parkens startskott ska ske under 
Borås 400-årsjubileum 2021.

Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås
Enligt utbyggnadsstrategin för Borås ska 
antalet bostäder öka i centrum, det innebär 
även att efterfrågan på närheten till allmän 
plats, parker och torg kommer att öka. 
En linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria ytor 
är en viktig faktor för att vi ska trivas och 
må bra i urbana miljöer. En sammanhäng-
ande linjär park som sträcker sig mellan två 
naturområden (Rya åsar i norr och Gäss-
lösa i söder) möjliggör snabba, enkla och 
miljövänliga rörelsemönster genom stads-
strukturen. Borås utbyggnadsstrategi styr 
utvecklingen av den linjära parken genom 
staden. Nya förtätningsmöjligheter kommer 
att uppstå där sträckningen för parken 
säkras och förverkligas. 

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 

Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens iden-
titet. När Borås ska förtätas är det av vikt 
att göra rätt prioriteringar för att utveckla 
de platser som finns mellan huskropparna. 
Med förtätning menas antingen att mark 
som tidigare inte varit bebyggd tas i anspråk 
eller att äldre byggnader rivs och får ett nytt 
användningsområde. Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten 
att föda parken. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att först bereda plats åt grön 
struktur och människors dagliga rörelse-
mönster visar kommunen var staden kan 
växa och utvecklas. Attraktiva lägen skapas 
genom att parken ansluter till kvarter och 
stadsdelar samt binder samman stads-
strukturen på ett för Borås, och till viss del 
Sverige, nytt sätt. Genom att binda samman 

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.
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flera stadsdelar av staden som i dagsläget 
är skilda från varandra syresätts stadsstruk-
turen. Den linjära parken kommer att bestå 
av stråk där människor kan färdas långsamt 
till fots eller på cykel. Långsammare rörelser 
ger liv och rörelse till fastigheternas första 
våningar.

En linjär parks främsta styrkor är att:
 » Parken mynnar i två stora natur-

områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druve-
fors, Göta och Gässlösa med lokaler 
för verksamheter, bostäder och service. 

På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig-
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segregation genom att nya rörelse-
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. 
Det kommer att skapa intressanta 
noder med höga rekreativa värden. 
Några exempel på platser är Ekoplatsen 
vid Holmsgatan, Hallbergsplatsen 
strax norr om Stadsparken, Repsla-
garegatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

Topografin 
och barriärerna
Borås stadsstruktur är 
brokig, och på några platser 
dåligt sammanlänkad, med flera stora 
barriärer som delar staden och framförallt 
avskärmar centrum från väst, ost och åt syd.
Järnvägen runt Norrby, Kust till kustbanan 
som klyver Göta, Viskan som slingrar sig 
genom Gässlösa och Getängen är några 
tydliga exempel på barriärer. Barriärerna 
leder bland annat till att bilen fortsatt är ett 
attraktivare färdmedel för korta resor än 
vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas isole-
ring och ändrar de dagliga flödena genom 
staden. När nya platser aktiveras kommer 
upplevelsen av närhet inom Borås tätort 
att öka. Upplevelsen av närhet ökar i 
sin tur känslan av närvaro och trygghet. 
Genom god gestaltning av offentliga rum 
kan segregation byggas bort i ett längre 
tidsperspektiv.

Broar ska bygga bort de barriärer som parken korsar.

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron.

Trygga och tillgängliga 
allmänna platser
Med allmän plats menas i detta stadsbygg-
nadsprogram mellanrummen mellan husen 
som av stadens invånare uppfattas som 
offentlig. Det innebär att det inte nödvän-
digtvis måste vara mark som i detaljplan 
har bestämmelsen park, natur, gata eller 
torg. Det måste inte heller vara mark ägd av 
kommunen utan även privata bostadsgårdar 
och förträdgårdar kan ingå. Tyngdpunkten 
ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder.

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Den linjära parkens 
popularitet ökar genom god gestaltning, 
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säkra passager för gående och cyklister i 
förhållande till andra trafikslag, närheten till 
kommunal och privat service och möjlighet 
att nå stora ytor för aktivitet och rörelse. 
En grön, linjär park förblir trygg och säker 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt.

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken
Parken får olika funktion på olika delar 
och bidrar till sin omgivning på olika sätt 
beroende på plats och behov just där. 
Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning, förskolor och skolor kan 
använda parken som skolgård, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På omvänt sätt kan befintliga 
funktioner och ytor införlivas eller skapas 
för att bli en del av parken.

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 

kyrko- och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 
kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. 
Från centrum och söderut ligger Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads-
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko- och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i.

Griftegårdarna blir en del av parken.
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SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

Invid parken i stadsdelen Norrby kommer 
det att uppföras en byggnad som innehåller 
både förskola och studentbostäder. Försko-
lans gård kommer till viss del att vara en 
del av parkens och allmänhetens lekplats. 
När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte, att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och närvarande miljö mellan husen. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek- och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt som 
talar till fantasin och leken snarare än till att 
utöva idrott gör att flickor blir mer delaktiga 
och att pojkar tenderar att dominera leken i 
mindre utsträckning.

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö. Kristineberg i Stockholm.

Gestaltad livsmiljö
Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också det 
offentliga rummet så som parker, gator och 
torg. Målet för uppdraget är: 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, 
offentlig konst och kulturarv - ska bidra till 
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle där alla ska få möjlighet att påverka 
vår gemensamma miljö.”1

1 Boverket

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki-
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag - hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett konstverk som vill förmedla budskapet att verkligheten inte alltid förhåller sig till förutbestämda 

regler och att förutsättningarna kan ändras. Att en yta som inte är jämn och helt rättvis suddar ut individens skicklighet och att det 

inte är givet på förhand vem som är bäst på att spela puckelboll. 

Parkens möte med urbana stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör 
främjas. Parken skapar höga värden för 

boråsaren på liknande sätt som de urbana 
stråken - där fokus dock ligger på god 
kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för Borås 
2025 att identifiera och aktivera de noder 
och stråk i vår stad som har den potentialen. 
Möjligheten till rörelse i staden utökas. Det 
är aldrig svårt att ta sig från en del av staden 
till en annan - via de urbana stråken - eller 
via parken. 



11Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Park och natur som 
attraktiv granne 
Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi-
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller har 
varit närheten till park, natur och rekreation. 

Redan byggda projekt är till exempel Hestra 
Parkstad, Trädgårdsstaden Hestra och 
Regementsstaden. Projekt i planeringsfasen 
är exempelvis Tosseryd och Hulta Ängar. 
Ett internationellt känt exempel är High 
Line park i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökat snabbt. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för syner-
gier enligt ovan. Genom att mellanrummen 
mellan husen prioriteras och säkras i 

ett första skede blir fastigheter som får 
möjlighet att angöra parken attraktivare och 
tryggare, och får i förlängningen ett ökat 
värde.
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Parken renar luft, tar hand om 
vatten och lotsar djuren rätt 
En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Genom 
smarta lösningar hjälper parken till där det 
behövs med att ta hand om stora mängder 
regnvatten och dagvatten. Parken kommer 
även att bidra till tjänster som till exempel 
pollinering och att med träd och annan 
växtlighet rena luften. 

Parken kommer dessutom att i samspel med 
Viskan fungera som spridningsstråk för 
djur- och växtliv. Där byggnationen tillåts 
ta större plats intill Viskan fungerar parken 
som komplement och grön spridningskor-
ridor, och vice versa. Parken ska inte ersätta 
de funktioner, både för rekreations- och 
naturvärden, som lyfts och premieras i 
Borås grönområdesplan. Istället ska parken 
vara ett komplement och en möjlighet att 
öka den totala ytan och kvaliteten på grön-
områden och stråk både för människor och 
djur i Borås.

Tåsinge Plads i Köpenhamn bidrar till dagvattenhanteringen på allmän plats. Den ger också en oas för djur och har lärande inslag.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan port och parkering samt längs cykelbanan. Köpenhamn.

Vallastaden i Linköping har parkmiljöer som också fungerar som dagvattenhantering.
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Parker i omvärlden
Scaniaparken

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads-
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk 
som representerar befolkningen i närom-
rådet genom en samling objekt från olika 
länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel eller 
till fots och fysisk aktivitet enskilt eller i 
grupp. Den linjära parken korsar några 
större trafikleder där cykel och gångtrafik 
har prioriterats för att skapa ett tryggt 
sammanhängande stråk genom brokon-
struktioner. Det finns få plankorsningar 
längs sträckan, vilket skapar ett i mångt och 
mycket sömlöst stråk.

Superkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i Malmö 
öppnade 2001 färdigställdes Scaniaparken i 
Västra Hamnen. Parken anlades längst ut i 
Västra Hamnen för att säkra tillgången till 
strandremsan i samband med att exploa-
teringen tog fart i Västra Hamnen. Parken 
är idag en mycket välbesökt plats av såväl 
boende i stadsdelen som i övriga Malmö. 
Värdet av att bibehålla tillgänglighet till 
kustremsan för allmänheten har gett 
värden så som att stråken befolkas av en 
större mängd människor, bottenvåningar i 
stadsdelen Västra Hamnen fortsätter vara 
aktiverade och mindre verksamheter blir 
framgångsrika.
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Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett vatten-
drag som leder genom staden. Odense 
jobbar med att aktivera vattendraget och 
koppla samman parker i ett långt linjärt 
stråk. Projektet kallas för ”från förort till 
fjord” och följer Odense Å från förorten 
i sydväst, genom centrum till fjorden i 
nordöst.

Längs med stråket finns ett sammanlänkat 
nät av parker och i parkerna finns tretton 
stycken lek- och aktivitetsplatser, alla med 
olika teman och inriktningar mot barn och 
unga i skiftande ålder.

Det finns flera platser där olika inriktningar 
möts och finner gemensamma nämnare 
för att utveckla och gestalta livsrummet 
i Odense. Ett exempel är där kultur och 
idrott/rörelse möts genom en konstinstalla-
tion på en husfasad i form av en klättervägg 
med fallskydd under. 

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.
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New York, High Line Park
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 1,6 
kilometer genom stadsdelen från norr till 
söder. Parken har lyft stadsdelens status 
i New York vilket lett till högre välstånd, 
trygghet och rörelse i stadsdelen. Angräns-
ande fastigheters ökade värde har hjälpt till 
att bekosta parken genom ökade skattein-
täkter för staden. I förlängningen har det 
lett till att parken bekostade sig själv dubbelt 
så snabbt mot vad som var budgeterat för 
projektet.

High Line Park ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo-
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 

Även sektioner av gator har omvandlats och 
blivit bilfria vilket lett till att långa parkpro-
menader kopplar samman delar av CRD när 
den inte löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan har 
tillgängliga ramper byggts in i kvarterstruk-
turen så att parken utan avbrott kan korsa 
tätt trafikerade gator och områden med 
kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. För 
att cykeltrafiken ska kunna passera gräs-
mattan friktionsfritt har cykelbana lagts på 
en bro över parken. Se bild 4.

Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.
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Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
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meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 

1 2

3 4
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2020

2025

2030

Viskan med både nya boendemiljöer, 
arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska 
fortsätta integreras i staden och ses som en 
del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar 
Viskan med gröna stråk, parker och 
mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan 2018 lyfts bety-
delsen av gröna och blå strukturer - grönska 
och vatten - fram då de skapar förutsätt-
ningar för en god livsmiljö. Översiktsplanen 
anger även behovet av att se över hur gröna 
och blå strukturer bör bevaras, utvecklas 
och inkluderas vid förtätning av staden.  

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens kärna 
ska förtätas. Växtlighet på tak och väggar, 
pocket parks med mera anges som smarta 
lösningar som dessutom ofta har sociala 
värden i form av mötesplatser. 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århund-
radena varit den självklara livsnerven. 
Flertalet lyckade arbeten har också gjort 
detta möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar och 
förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del av 
dess utveckling. Programmet bidrog till 
ett samarbete mellan stadens olika aktörer, 
vilket mynnade ut i exempelvis Sandwalls 
plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation och 
upplevelser. Detta motiverar att tillgäng-
liggöra och stärka miljöerna längs med 

Borås Stads utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan, med år för planerad byggstart.
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Tillgången till vatten ska vara god i en 
attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg-
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare. 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling - parken - befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed och 
mellan stråken, Viskan och parken.

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 2018-
2035 pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla och 
nya Borås. Den är ett rekreationsstråk för 
vistelse och upplevelser. Den är också ett 
viktigt grönt stråk med höga naturvärden 
och ekosystemtjänster. Utmed Viskan 
skapas nya offentliga platser, där människor 
möts och där det finns möjlighet till 
aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur- och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket, och precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk, i det här 
stadsbyggnadsprogrammet omnämnt som 

en grön tvilling till Viskan, när staden växer 
från norr till söder. Viskan och dess gröna 
tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk 
där boråsare från alla stadsdelar och orter 
kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk-
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty-
relsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt arbets-
namn för parken genom staden. Syftet med 
namnet vara att tydliggöra parkens koppling 
till Viskan som stadens blå, och parallella, 
stråk. 

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås
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Arbete hittills

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr-/lednings-
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnadsstrate-
gins intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande parkstråk 
genom innerstaden, parallellt med Viskan 
som stadens blå stråk.

Målen för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för det 
gröna och blå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2. Förankra denna målbild genom att fram-
tagandet av den sker i nära samarbete med 
de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsättningar och 
eventuella hinder som påverkar genomför-
barheten, så konkret som möjligt i tid och 
rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra de 
avgörande förutsättningarna och undanröja 
potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet med det 
grönblå stråket. Inbjudan riktades till presi-
dier och förvaltningschefer från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden samt ansvariga kommu-
nalråd och oppositionsråd. Som underlag 
för workshopen användes det material som 
hade arbetats fram i projektstudion under 
hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudiomateri-
alet och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 3-4 mars 2020. Detta för att involvera 
näringslivet, fastighetsägare och akademien 
i att utforma förslag på hur ambitionerna 
skulle kunna förverkligas.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för 
förankring och diskussion kring stadsbygg-
nadsprogrammet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbetsworkshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumen-
tets varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.
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ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på 
en öppen remiss innan nämnden översänder 
förslaget till Kommunstyrelsen.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
gröna målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs med 
vägen. Det genomfördes guidade vand-
ringar och cykelturer med stadsarkitekt och 
stadsträdgårdsmästare längs stråket och 
det var en utställning om parken i Kultur-
huset. På en hemsida fanns information 
och en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 
Dialogen finns sammanställd i en bilaga till 
stadsbyggnadsprogrammet.

Bilder från dialogen med boråsare.
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Arbete härnäst

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att under-
lätta för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekten 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunika-
tionsstrategi tas fram inledningsvis, men 
projektet kommunikation lever kvar under 
hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Se organisationsstruktur på nästa sida med 
förtydligande om ägarskap och ansvar. 
Gemensamt för både administrativa och 
fysiska delprojekt är att projektgruppen 

tar fram förslag på deltagare och huvudan-
svarig projektledare i respektive delprojekt. 
Styrgruppen beslutar slutgiltigt om deltagare 
och tidplan. 

Tidplan
Parken är beroende av flera delprojekt 
som länkas samman till en linjär park 
och det kommer att ta många år innan 
helheten finns på plats. Startskottet för 
parkens utbyggnad sker i samband med 
Borås 400-årsjubileum år 2021. Start-
skottet kan innefatta allt från uppstart av 
planeringsprocesser till genomförande 
eller ombyggnad till invigning av färdig-
ställda delprojekt under året. Ordningen 
på projekten och delområdens utbyggnad 
görs baserat på Borås utbyggnadsstrategi. 
Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska projekt). 

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnadsprogrammet ska 
följas upp och vid behov revideras löpande 
under utbyggnadstiden. Inledningsvis bör 
uppföljning ske ofta för att säkerställa att 
alla administrativa projekt är i fas. För att 
belysa behovet av att avsätta resurser för 
uppföljning finns det omnämnt som ett 
delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom-
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsen äger investering och 
driftmedel för de kommunala medlen. 
Styrgruppen tar fram förslag på budget-
fördelning i samband med den årliga 

budgetprocessen. Kommunala budget-
medel ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Parken kräver dock nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings-
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverkli-
gande av parken föreslås ett delprojekt där 
finansieringslösningar utreds och befästs. 

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg-
period på kring 10-20 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med hela 
processen. För att belysa behovet av att 
avsätta resurser för kommunikation finns 
det därför omnämnt som ett delprojekt.
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Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd och presidier från 
SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp

Organisationsstruktur – grupper och deras ansvarsområden.



28

Administrativa delprojekt
KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. Olika 
typer av kommunikation krävs för olika 
etapper, delprojekt och tidsperioder. Det 
behöver tas fram en kommunikationsplan 
samt grafiskt manér. Det behöver finnas 
en grupp som ansvarar för kommunikation 
kring projektet som helhet och de olika 
delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig plats 
och genomsyra dessa projekt måste sträckan 
som går genom centrum konkretiseras 
mer i detalj än vad som framgår av detta 
stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Projektet ska identifiera befintlig grönst-
ruktur som kan utgöra fasta punkter inom 
och i anslutning till parken. Projektet ska 
även göra en plan för att stärka befintlig 
struktur och initiera fysiska delprojekt.

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa funk-
tioner och värden, även stora klimatmässiga 
fördelar. Parken ska förstärka ekosys-
temtjänster och fungera som verktyg för 
klimatanpassning. Genom att göra klimat-
anpassningsåtgärder i exempelvis områdena 
Getängen och Knalleland kan översväm-
ningar nedströms undvikas. I projektet ingår 

att utreda föroreningar och göra noggranna 
karteringar för att identifiera möjliga 
åtgärder. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer inom 
strategiska områden ses över. Projektet ska 
identifiera planer inom strategiska områden 
som motverkar den övergripande målbilden. 
Projektet ska även identifiera vilka nya 
detaljplaner som krävs för utbyggnad av 
parken. 

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen-
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder, för både kommu-
nala och privata projekt. Arbetet ska 
göras i samarbete med fastighetsägare 
och näringsliv. I delprojektet utreds 
finansieringsmöjligheter inom gällande 
lagstiftning så som Plan- och bygglagen, 
Kommunallagen och Lagen om offentlig 
upphandling. I projektet utreds också 
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eventuella möjligheter till statlig medfi-
nansiering för utbyggnad av grönstruktur, 
exempelvis Naturvårdsverkets bidrag för 
lokala naturvårdssatsningar. 

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt. Här 
ingår att komma fram till lösningar för hur 
och när kompensationsåtgärder i detaljpla-
neprojekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 

ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

Delprojektet ska även komma fram till 
en finansieringsmodell för att möjliggöra 
extern finansiering av de åtgärder som är 
stora och dyra, exempelvis där parken ska 
överbrygga stora barriärer så som järnväg 
eller riksväg 40. Här ska influensområden 
för medfinansiering samt rimliga fördel-
ningsnycklar klargöras. Målsättningen är 
att projekt i de stora utvecklingsområdena 

(Gässlösa och Getängen) kan vara med och 
finansiera andra delar av parken för att säkra 
helheten. 

Inom ramen för projektet ska även frågor 
om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. 

UPPFÖLJNING

Uppföljning kommer att krävas 
löpande under hela parkens utbyggnad. 

Uppföljningsprojektet innefattar översyn av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men också 
uppföljning av genomförda och planerade 
administrativa och fysiska projekt.

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 400-årsju-
bileum år 2021. Delprojektet syftar till att 
planera och genomföra aktiviteter kopplade 
till jubileet. 

Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande.

Stråkets karaktär och gestaltning Uppföljning

Borås 400-årsjubileum

Konkretisera centrumsträckan

Kommunikation

Finansiering

Detaljplaner, gällande och nya

Klimatanpassning

Be�ntlig grönstruktur
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Fysiska projekt

De fysiska delprojekten har ett långt tids-
spann och varierar i omfattning och tid. 
Vissa av dem är redan pågående och det är 
viktigt att dessa tar hänsyn till och möjliggör 
parken. Därtill finns det många kommande 
kända projekt som utgår från Borås Stads 
utbyggnadsstrategi, men även mindre 
om- eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkligande 
av parken som helhet. Utöver det finns det 
projekt som vi inte vet om ännu. Slutligen 
ska alla dessa delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående projekt är 
markerade med rött och kommande kända 
projekt är vita.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad under 
2021. Kronängsparken blir därmed det 
första projektet att färdigställas som en del 
av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knal-
letorget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling mot Hallbergsgatan och 
parken. 

Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings-
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra nytta 
av att området ligger intill en av parkens 
ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor poten-
tial att göras om och därmed koppla ihop 
parkens södra delar med både Knalleland 

och Getängen. Gatan är viktig för att 
binda ihop parken som helhet. Biltrafikens 
utrymme bör minskas till förmån för aktivi-
teter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen ska ta hänsyn till 
och möjliggöra bron över järnvägen som 
kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som den 
bygger bort en av stadens största barriärer: 
järnvägen. Genom en ny koppling mellan 
Norrby och centrum möjliggörs genare 
vägar till Norrby och i längden Getängen, 
men också genare vägar till centrum från 
fler platser i staden.

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS OCH 

HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med stenbe-
lagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron 
är konstruerad på ett sätt som möjliggör 
plantering av stora träd och bron blir, precis 
som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, 
viktiga element i parkens sträckning via 
Stadsparken, genom centrum vidare mot 
Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på vardera 
sida av vägen skapar vi en genare väg och 
en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. Den 
kan dock inte bära grönska. Vid planering 
av området ska en ny eller ombyggd bro 
över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns stor 
potential att genom en bro skapa goda och 
gena kopplingar mellan Götas olika delar. 
Parken och bron bygger bort barriären som 
järnvägen idag utgör.

HÄSSLABRON

Hässlabron har redan tillgängliggjorts för 
allmänheten, men bron och dess omgivning 
utmed Viskans båda stränder ska under-
hållas som en del av parken.

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklingsom-
råden och Gässlösaskogen intill Kronängs 
idrottsplats är en av ändpunkterna för 
parken. Likt i planeringen av Getängen 
ska parkens sträckning tidigt pekas ut och 
möjliggöras. Även här ska planeringen 
dra nytta av att området ligger intill en av 
parkens ändpunkter.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.
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KNALLELAND

NEDRE NORRBY

REPSLAGAREGATAN

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS 
OCH HALLBERGSGATAN 

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

VISKAHOLM

BLÅKLINTEN 1 & ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

KRONÄNGSPARKEN

GETÄNGEN

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

KNALLETORGET (MORFEUS)

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA 

GÄSSLÖSA HÄSSLABRON

PÅGÅENDE PROJEKT

KOMMANDE KÄNDA PROJEKT
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Förutsättningar för ett genomförande

Risker och hot
Det finns många risker och hot mot parkens 
genomförande. De fysiska såväl som de 
administrativa delprojekten som har identi-
fierats och lyfts i stadsbyggnadsprogrammet 
är avgörande för ett genomförande. Ett 
hot mot parken är om något delprojekt inte 
genomförs. Det avgjort största hotet mot 
parken och dess grundkoncept (se sida 6) 
är om det blir glapp i parkens sträckning. 
Antingen om det på delsträckor inte byggs 
någon park alls, eller om aktörer väljer att 
stänga delar för allmänheten. Då faller 
grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken kan 
omöjligt byggas av en enskild aktör. Parken 
är vår gemensamma park. 

Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska projekten krävs 
för att parken ska bli hel. Det är dock minst 

lika viktigt att de administrativa delprojekten 
genomförs. Genom att skapa gemensamma 
lösningar, förutsättningar och arbetssätt 
skapar vi synergieffekter och likabehandling 
gentemot alla aktörer. Det är inte möjligt att 
arbeta med olika och individuella lösningar i 
varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktighet 
från många parter: kommunen, privata 
aktörer och allmänheten. Det krävs tillit och 
mod från alla parter för ett förverkligande 
av den gemensamma målbilden. Det krävs 
både kommunala och privata initiativ och 
projekt. 

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 

utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads-
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar - i 
de fall det krävs - släppa på sina egna frågor. 
Parken och programmet i sin helhet är hela 
Borås Stads gemensamma ansvar.
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Borås 400-årsjubileum år 2021

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet ska 
visa och symbolisera hur Borås ska bli en 
snyggare, modernare stad i större kostym. 
Parken spelar självklart en stor och bety-
dande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Arbete härnäst). 

Firandet av jubileet kommer som helhet att 
bestå av bland annat utveckling av urbana 
stråk som binder samman staden, fester, 

konstverk, idrottsevenemang, föreläsningar, 
historievandringar, utställningar, kongresser, 
byggstarter och konserter. Totalt ska det 
vara minst 400 anledningar eller sätt att fira 
400 år. 2021 blir ett år då vi som tillsam-
mans utgör Borås gör ett avstamp mot en 
framtid då boråsare kan säga: ”Det där var 
en del av firandet den där gången. Nu har 
det utvecklats till allt det här”.  I boråsarens 
framtida minne av jubileet, framför allt för 
alla dem som inte var födda eller var barn 
2021, kommer den fem kilometer långa 
parken genom staden sannolikt vara den 
största jubileumssatsningen som de minns.
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Informationssäkerhetspolicy Borås stad
Inledning och syfte
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje given 
tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, pappersbunden eller 
digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd informationssäkerhetsklassificering och därmed 
vara tillgänglig för de som behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen 
ska också vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet.

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö.  
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa 
informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag.

Vad är informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån från fyra aspekter:

• Tillgänglighet. Möjligheten att utnyttja information efter behov i förväntad 
utsträckning och inom önskad tid.

• Riktighet. Skydd av informationen så att den är och förblir korrekt och fullständig.

• Konfidentialitet. Informationen är tillgänglig endast för den som är behörig att ta 
del av den och använda den.

• Spårbarhet. Möjlighet att i efterhand visa hur och av vem informationen har 
hanterats.

Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa som tekniska säkerhetsåtgärder 
där merparten av arbetet är kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive förvaltning/
bolag som ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det kommungemensamma 
arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper ledda av informationssäkerhetsansvarig. 
Dataservice sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även genomförandet 
av dessa åtgärder.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning 
som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos 
både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet
Det är Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet att informationssäkerhetsarbetet 
och dataskyddet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet 
och dataskydd enligt standarderna1 ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27701.

All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån genomförda 
informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och organisationens riskacceptans.

Det ska finnas tydliga regler för hur information ska hanteras inom Borås Stad och desshelägda 
bolag, särskilt viktigt i de fall där integritetskänslig information hanteras. All hantering av 
information ska ske i enlighet med interna regler, gällande rätt samt följa överenskommelser 
i ingångna avtal.
1 ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet 
  ISO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder 
  ISO/IEC 27701, Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter
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All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, förväntas 
känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informationssäkerhetsarbetet.

Roller och ansvar inom informationssäkerhet
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om vilken informationssäkerhetspolicy som ska gälla för Borås 
Stad och har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna, utveckla och leda arbetet med informationssäkerhet 
inom hela Borås Stads verksamheten. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Nämnder och helägda bolag

Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och övriga beslut som fastställs 
av Kommunstyrelsen gällande informationssäkerhet.

Dataskyddsombud (DSO) 

Har i uppdrag att bevaka så personuppgiftsansvarig lever upp till dataskyddsförordningen 
(GDPS) och annan relevant lagstiftning. Detta görs genom rådgivning, utbildning och 
vägledning samt genom olika former av granskning. 
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Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26 § 406 Finansiering, Trafikplats 

Brodal. Dnr TEN 2020-00744 

2. Beslut om inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, 

planperiod 2022-2024. Dnr TEN 2020-00749 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23 Intern kontrollplan 2021.  

Dnr TEN 2020-00773 

4. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-11-17 

5. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-11-24 

 

 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

    Magnus Palm 

    Förvaltningschef

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-16 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Upphandlingar  

Anbudsupphandlat: 

Objekt Entreprenör Summa Delegation 

Entreprenör och 

avdelande av medel för 

GC-bana Kv Kamelian, 

nybyggnad av gångbro 

och gångväg 

Servicekontoret 3 809 000 kronor  

(exkl. moms)  

11/2020 

 

Färdtjänst november, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 53 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 23 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

76 st 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 243-247/2020 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr 42-50/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 118/2020 

Handikapptillstånd Nr 145-148/2020 

(varav 1 st avslag, 3 st nya/förlängning ) 
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Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 39/2020 

Dispenser Nr 22-23/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 11/2020 (17st) 

Fordonsflyttning Nr 11/2020 (37 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 10/2020 (9 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 10/2020 (14 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 10/2020 (1 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 10/2020 (0 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr --/2020 

  

SUMMA: 23 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 24-25/2020 

 

Enskilda vägar 

Delegation nr ----/2020 

 

Skadeärende 

- 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 


