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Kc 1 a-b) anmälan av delegationsbeslut

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om reviderad policy för
representation
Kommunstyrelsen för fram Representationskommitténs förslag till Kommunfullmäktige utan eget
ställningstagande, dock med ett redaktionellt förtydligande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande regler skall gälla för extern representation med alkohol:
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid.
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. För extern representation med övriga alkoholdrycker
gäller stor restriktivitet.
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att tillgå. Vid
representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol förekomma
De motivuttalanden som Representationskommittén förslagit skall vara vägledande vid bedömningen av all extern
representation.

2013-10-28

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-10-28

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0720 105
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2013-10-14/GB

Programområde: 1
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att representationspolicyn revideras så att det även i Borås
blir möjligt att bjuda gäster på ett glas vin eller öl när Borås Stad, kommunal
nämnd eller kommunalt bolag representerar samt att enklare slag av måltider i
kommunal regi skall kunna arrangeras utan att representationskommittén är
vidtalad. Det kan då vara lämpligt att respektive presidier eller VD delegeras att
ansvara för arrangemanget.
Motionen har varit remitterad till Representationskommittén.
Representationskommittén föreslår att följande ny regel för extern representation
med alkohol skall gälla:
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid.
För extern representation med övriga alkoholdrycker gäller stor
restriktivitet.
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall.
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ
skall alltid finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga
deltar får inte alkohol förekomma.
Kommittén förslår vidare att följande motivuttalande skall vara vägledande vid
all extern representation:
Stadens externa representation skall alltid präglas av ordning, nykterhet och
trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges tillkänna genom de
policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Det synsätt som fullmäktige
har ställt sig bakom skall också prägla och genomsyra synen på alkohol vid
extern representation, så att staden övergripande målsättningar också får
genomslag vid dessa beslut. Varje enskilt representationsbeslut skall kunna
försvaras och stå självständigt utifrån dessa målsättningar.
Vid all extern representation skall måttfullhet iakttas, såväl med mat som med
alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den
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mängd alkoholhaltiga drycker som serveras skall vara rimlig. En bedömning av
detta förhållande skall göras av den nämnd eller bolagsstyrelse, eller
Representationskommittén, som godkänner den externa representationen. Det är
alltid vid beslutstillfället som prövningen skall ske om representationen uppfyller
de krav som finns. Därför måste beslutsunderlaget vid dessa tillfällen vara
fullständigt och detaljerat, så att denna prövning kan göras. De alkoholhaltiga
drycker och den mat som skall serveras skall därför alltid vara specificerat på ett
sådant sätt att omfattning och kostnader klart framgår.
Det är inte tillåtet att låta en extern part eller enskilda deltagare betala för alkohol
som förtärs i samband med extern representation eller mat eller andra kostnader.
Stadens syn på alkohol bygger inte på ett ekonomiskt perspektiv i första hand.
Om staden skall representera skall helheten arrangeras utifrån stadens regler och
motivuttalanden och samtliga kostnader belasta staden.
Representationskommitténs förslag har, tillsammans med motionen, varit
remitterat till samtliga nämnder och bolag, se bilaga.
Kommunstyrelsen för fram Representationskommitténs förslag till
Kommunfullmäktige utan eget ställningstagande, dock med ett redaktionellt
förtydligande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande regler skall gälla för extern representation med alkohol:
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid.
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. För extern representation
med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att
tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol förekomma
De motivuttalanden som Representationskommittén förslagit skall vara vägledande vid
bedömningen av all extern representation.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Göran Björklund

REMISSVAR
Datum
2013-02-28
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Dnr:
2013/SRE0003

Kommunstyrelsen

Motion om reviderad policy för representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0720

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Revisorskollegiet avstår från yttrande.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef

Kommunstyrelsens
Förvaltningsbrevlåda
boras.stad@boras.se

Remissvar motion om reviderad policy för
representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0720
Borås Energi och Miljö AB anser att det inte finns anledning att ändra gällande
representationspolicy, som slår fast att det enbart är tillåtet att servera vin
vid representation med utländska gäster, samt vid speciella arrangemang,
vilket bedöms och beslutas av Borås stads representationskommitté.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB

Ulf Sjösten
Ordförande

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

REMISSVAR
Datum
2013-03-22
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Dnr
2013/FF0022 105

Handläggare
Susanne Carlsson
Tel 033-35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om Reviderad policy för
representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0720

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och ansluter sig till
Representationskommitténs yttrande.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motion om
reviderad policy för representation.
Fritids- och folkhälsonämnden ansluter sig till Representationskommitténs
yttrande ovan, vilket innebär att man har en fortsatt restriktiv policy vid
representationer.
Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motion om
reviderad policy för representation. Motionären föreslår att:
-

representationspolicyn revideras så att det även i Borås blir möjligt att bjuda gäster på
ett glas vin eller öl när Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag
representerar.
enklare slag av måltider i kommunal regi skall kunna arrangeras utan att
representationskommittén är vidtalad. Det kan då vara lämpligt att respektive
presidier eller VD delegeras att ansvara för arrangemanget.

Representationskommittén har fått rubricerad motion för yttrande och föreslår
att följande ny regel för extern representation med alkohol skall gälla:
”Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid. För
extern representation med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. Måttfullhet
gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att
tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte alkohol
förekomma.”
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Handläggare
Susanne Carlsson
Tel 033-35 82 97

Representationskommittén föreslår vidare att följande motivuttalande skall vara
vägledande vid all extern representation:
”Stadens externa representation skall alltid präglas av ordning, nykterhet och
trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges tillkänna genom de
policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Det synsätt som fullmäktige
har ställt sig bakom skall också prägla och genomsyra synen på alkohol vid
extern representation, så att stadens övergripande målsättningar också får
genomslag vid dessa beslut. Varje enskilt representationsbeslut skall kunna
försvaras och stå självständigt utifrån dessa målsättningar.
Vid all extern representation skall måttfullhet iakttas, såväl med mat som med
alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den
mängd alkoholhaltiga drycker som serveras skall vara rimlig. En bedömning av
detta förhållande skall göras av den nämnd eller bolagsstyrelse, eller
Representationskommittén, som godkänner den externa representationen. Det är
alltid vid beslutstillfället som prövningen skall ske om representationen uppfyller
de krav som finns. Därför måste beslutsunderlaget vid dessa tillfällen vara
fullständigt och detaljerat, så att denna prövning kan göras. De alkoholhaltiga
drycker och den mat som skall serveras skall därför alltid vara specificerat på ett
sådant sätt att omfattning och kostnader klart framgår.
Det är inte tillåtet att låta en extern part eller enskilda deltagare betala för alkohol
som förtärs i samband med extern representation eller mat eller andra kostnader.
Stadens syn på alkohol bygger inte på ett ekonomiskt perspektiv i första hand.
Om staden skall representera skall helheten arrangeras utifrån stadens regler och
motivuttalanden och samtliga kostnader belasta staden.”
Förslaget på reviderat drogpolitiskt program är ute på remiss. I förslaget finns
avsnitt med om att öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten, minska
alkoholkonsumtionen, minska tillgången till alkohol för ungdomar under 18 år
samt skapa drogfria mötesplatser för ungdomar.
I december beslutades Borås Stads riktlinjer för alkoholservering. I riktlinjerna
finns avsnitt med som är viktiga att beakta;
”Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget
främst riktar sig till ungdomar.”
”Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar samt i
andra miljöer där barn och unga vistas.”
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Handläggare
Susanne Carlsson
Tel 033-35 82 97

”Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid
idrottsevenemang. Borås Stad är dock mindre återhållsam när det gäller större
nationella och internationella seniorevenemang.”
Förvaltningen är positiv till att hänsyn tagits till ovanstående styrdokument i
Representationskommitténs förslag.
Fritids- och folkhälsonämnden ansluter sig till Representationskommitténs
yttrande ovan, vilket innebär att man har en fortsatt restriktiv policy vid
representationer.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

REMISSVAR
2013-03-25
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2013/SDNV0011

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om reviderad policy för
representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0720

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslut:
1. Upprättat yttrande över motionen Reviderad policy för
representation godkänns.
2. Motionens förslag avstyrks och yttrandet översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över en motion om
reviderad alkoholpolicy för representation. Borås Stad har en restriktiv hållning
då det gäller representation med alkohol. Stadens övergripande målsättningar
avseende drogpolitiska frågor ska genomsyra även vid representation. Det kan
finnas tillfällen vid extern representation, då det är rimligt att kunna bjuda på ett
glas vin eller öl, även då det inte är med utländska gäster. Samtidigt som
alkoholfria alternativ alltid ska finnas att tillgå. För att behålla restriktiviteten bör
det fortfarande vara representationskommittén som får ta beslut om alkohol vid
representation.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen
Reviderad policy för representation. I motionen föreslås att det i Borås Stad ska
bli möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid extern representation, även då
det inte är utländska gäster med samt att respektive nämnd ska kunna ta beslut
utan att representationskommittén är vidtalad.
Idag är det i Borås Stad möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid
internationella besök. Det ska godkännas av representationskommittén.
I Borås stad finns både för det interna och externa arbetet alkohol/drogpolitiskt
program. Där det bland annat tas upp att Borås Stad vill skapa goda
förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val och att droger aldrig
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Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
accepteras på kommunens arbetsplatser. Kommunen behöver därför vara en bra
förebild.
Borås Stad har en restriktiv hållning då det gäller representation med alkohol.
Det är viktigt att kommunen har en fortsatt restriktiv hållning. En inriktning som
Borås Stad har gemensamt med många kommuner i Sverige.
I värdskapet finns det tillfällen vid extern representation då det är rimligt att
kunna bjuda på ett glas vin eller öl vid måltid, även om det inte är med utländska
gäster. Samtidigt som alkoholfria alternativ alltid ska finnas att tillgå. För att
behålla restriktiviteten bör det fortfarande vara representationskommittén som
får ta beslut om alkohol vid representation.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Mats Brandt (C), Nancy Kindblad (M), Gunvie
Peeker (M) och Joakim Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för eget
förslag till beslut.
Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2013-03-26
2013/SDNO0013
Handläggare
Karin Redberg

Kommunstyrelsen

Remissvar: motion från Bengt Wahlgren (FP) om reviderad
policy för representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0720 105

Nämndens yttrande
Bengt Wahlgren (FP) har lämnat en motion om att revidera policy för representation. Stadsdelsnämnden Öster har att yttra sig över motionen.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning om att revidera policyn för att
kunna servera vin och öl vid representation. Det är viktigt att Borås Stad uppfattas som en
god värd i alla kontakter med andra kommuner, företag mm. Representationen bör därför
anpassas och bli mer tidsenlig. Stadsdelsnämnden Öster anser också att enklare måltider ska
kunna arrangeras av respektive nämnd eller bolag utan att vidtala Representationskommittén. Vidare förutsätts att all representation även fortsättningsvis präglas av
måttfullhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.
Ordförande Anna Christensen (M) föreslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar
att tillstyrka motionen.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställes:
Ja innebär att motionen tillstyrks.
Nej innebär att motionen avstyrks.

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2013-03-26
2013/SDNO0013
Handläggare
Karin Redberg

Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP),
Marcus Robertsson (M), Martin Nilsson (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD).
Vid omröstningen röstas nej av Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S),
Bo-Göran Gunnarsson (MP), Joakim Englund (S), Peter Lund (V).
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej tillstyrker Stadsdelsnämnden Öster motionen.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Reservationer
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP),
Joakim Englund (S), Peter Lund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Bilaga:
- Motion från Bengt Wahlgren (FP) om reviderad policy för representation.
- Representationskommitténs yttrande.
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Dnr 2013/UN0017

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion om reviderad policy för representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0720

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker den reviderade policyn för representation.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Borås Stad har en representationspolicy som enligt förslaget bör revideras.
Enligt nuvarande policy tillåts servering av vin endast vid representation med
utländska gäster samt vid speciella arrangemang efter en bedömning och beslut
av Borås Stads representationskommitté. I motionen föreslås att policyn ska
revideras så att Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag ska kunna
bjuda sina gäster på vin eller öl i samband med representation vid såväl nationella
som internationella sammanhang. Vidare föreslås att måltider av enklare slag ska
kunna arrangeras i kommunal regi utan att representationskommittén är vidtalad
genom att ansvaret för arrangemanget delegeras till respektive presidium eller
VD.
Utbildningsnämnden tillstyrker revideringen av policyn för representation.
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stad har en representationspolicy sedan flera år tillbaka. Enligt policyn får
vin serveras vid representation med utländska gäster samt vid speciella
evenemang i övrigt efter bedömning och beslut av Borås Stads
representationskommitté. Detta är inte tidsenligt och inte heller ett gott värdskap
i en stad som tar emot såväl nationella som internationella gäster till olika
evenemang, menar motionären. Den föreslagna revideringen av policyn innebär
att vin eller öl ska kunna serveras av Borås Stad, kommunal nämnd eller
kommunalt bolag vid representation. Vidare föreslås att enklare måltider i
kommunal regi ska kunna arrangeras utan att representationskommittén är
vidtalad genom att ansvaret för arrangemanget delegeras till anordnande nämnds
och bolags presidium och VD.
Utbildningsnämnden förespråkar en restriktiv hållning av alkoholhaltiga drycker
vid representation i Borås Stad. Alkoholfria drycker ska alltid erbjudas som
alternativ. Nämnden anser att de föreslagna ändringarna i representationspolicyn
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Dnr 2013/UN0017

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
fortsatt verkar i denna riktning. Att beslutsfattandet utökas från
representationskommittén till att också omfatta andra aktörer innebär även i
fortsättningen att för varje arrangemang fattas ett särskilt beslut om servering av
vin eller öl. Utbildningsnämnden tillstyrker revideringen.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Sida

1

Gunnar Isackson, tel 033-35 74 80

Datum
2013-03-06

Ärendenummer
2013/73 002

Kommunstyrelsen

Motion från Bengt Wahlgren om reviderad policy för
representation
Kommunstyrelsens diarienummer 2011/KS0720
Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till reviderad policy för representation.
Nämndens yttrande
Motionären har i sitt förslag föreslagit att dagens representationspolicyn revideras så
den medger att bjuda gäster på ett glas vin eller öl i samband med exempelvis måltid
när Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag representerar. Det skall
kunna gälla för enklare måltider som arrangeras i kommunal regi utan att
representationskommittén vidtalas. Motionären anser att det kan vara lämpligt att
respektive presidier eller VD delegeras att ansvara för arrangemanget.
Tekniska nämnden anser det är moget att än en gång se över policyn i den förändliga
värld som vi lever i. Fler och fler arrangemang och möten tillskapas hela tiden i det
samhälle som vi lever idag. Mer och mer kontakter/möten hålls både nationellt men
även internationellt. I sådana sammanhang, i samband med måltider kan det vara ett
tillfälle då det skulle kunna vara möjligt för nämnd/presidie respektive styrelse/VD
att ta ett beslut om att representera med vin eller öl för att förstärka ett gott värdskap.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

REMISSVAR
Datum 2012-02-28
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Dnr 2013/SBF0007

Handläggare
Per Ulvestig
Kommunstyrelsen

Reviderad policy för representation
<2011/KS0720>

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Nämnden tillstyrker förslaget
Nämndens yttrande i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna revideringen inte har
stor praktiskt påverkan vid representation. Huvudriktningen är att måttlighet
gäller för alkohol vid all representation, och att det ligger på ansvarig nämnd att
följa detta.
Nämnden ser det som värdefullt att det finns gemensamma regler för all
representation och tillstyrker därför motionen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Kjell Classon (S) föreslår att nämnden inte tillstyrker remissen.
Ordföranden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt Ordförandes förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kjell Classons förslag med Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej.
Ja: Bertil Myhrberg (M), Lennart Malmerfors (KD), Maj-Britt Eckerström (C),
Lars-Gustaf Andersson (FP), Håkan Ågren (M)
Nej: Kjell Classon (S), Tommy Josefsson (V), Thomas Wingren (MP) och
Magnus Carlsson (S)
Ordföranden finner att nämnden tillstyrker motionen.

REMISSVAR
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Dnr 2013/SBF0007

Handläggare
Per Ulvestig

Ordförande

Bertil Myhrberg

Förvaltningschef

Tomas Rossing

1(2)
Marita Haglund
Administrativ chef

2013-02-28

Dnr 2013/SDNN0014 105

Svar på remiss Motion Reviderad policy för
representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0056 105

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion Reviderad policy för
representation och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Idag är det i Borås Stad möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid
internationella besök. Detta ska godkännas av representationskommittén.
Motionären vill att Borås Stad ska kunna bjuda gäster på ett glas vin eller öl
vid representation och att respektive nämnd kan besluta om detta utan att
representationskommittén behöver ge sitt godkännande.
Stadsdelsnämnden vill att Borås Stad fortsatt är restriktiva med alkoholhaltiga drycker vid representation. Nämnden ställer sig dock bakom en
förändring som gör det möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid extern
representation, även då inte internationella gäster deltar. Nämnden anser att
representationskommittén även i fortsättningen ska godkänna när Borås
Stad serverar alkoholhaltiga drycker.

Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

2(2)
Marita Haglund
Administrativ chef

2013-02-28

Dnr 2013/SDNN0014 105

Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet kommer inte att påverka barn och ungdomar nu eller i framtiden.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Vid granskning av tio andra kommuners riktlinjer så gäller genomgående att
det är restriktivitet vid servering av alkoholhaltiga drycker. Hos alla tio
kommuner är det möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid extern
representation, tre av dessa tio är det endast möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid representation i samband med internationella besök. Hos
tre av kommunerna är det möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid
intern representation och vid en fjärde kommun är det möjligt att servera
alkoholhaltiga drycker i samband med gratifikationsmiddag. Oftast säger
kommunernas riktlinjer att det inte är möjligt att servera drycker med en
alkoholhalt över 15 procent.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-02-25.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

! !

" 2011/KS0720

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fristadbostäder AB:s styrelse avstår från yttrande.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Gun-Britt Persson
Ordförande
Kjell-Ove Sethson
VD

REMISSVAR
Datum
2013-02-25

1 (1)
Dnr
18963

Handläggare
Sven Liljegren, 44 20 33
Kommunstyrelsen

Remissvar motion om reviderad policy för
representation
(Ert diarienummer 2011/KS0720 105)

Styrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Styrelsen tillstyrker förslaget.
Styrelsens yttrande i sin helhet
Bengt Wahlgren har i motion från 2011 förslagit att policyn för representation
revideras. Wahlgren föreslår att det ska bli möjligt även i Borås att bjuda gäster
på ett glas vin eller öl, när staden, nämnd eller bolag representerar. Vidare
föreslår han att enklare slag av måltider i kommunal regi ska kunna arrangeras
utan att representationskommittén vidtalas. Han anser att det är lämpligt att
respektive presidier eller VD delegeras att ansvara för arrangemanget.
Styrelsen delar motionärens uppfattning. Styrelsen anser att det vid all
representation skall iakttas måttfullhet, både vad gäller mat och dryck.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

Sida

REMISSVAR

1

Datum

Dnr

2013-02-18

2013/ALN0014

Ingwer Kliche 033 - 35 70 08
Kommunstyrelsen

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om reviderad
policy för representation
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0056

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Arbetslivsnämnden tillstyrker motion.
Nämnden yttrande i sammanfattning
Borås är en stad med stark tillväxt och utveckling vilket leder till ett stort intresse från
omvärlden. Borås Stads attraktionskraft som evenemangstad har stadigt ökat och
ställer därför högre krav på värdskapet. Representationspolicyn är ett viktigt verktyg
för att uppnå ett bra värdskap. Arbetslivsnämnden vill för sin del tillstyrka motionen
med representationskommitténs förslag till regeltext och motivuttalande som grund.
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås är en stad som växer och utvecklas i snabb takt. En allt större globalisering är
ett faktum som staden har att förhålla sig till. De senaste åren har staden blivit
uppmärksammad på både det internationella och nationella planet.
Uppmärksamheten gör Borås till en attraktiv stad för arrangemang, konferenser och
besök av det större slaget. Staden planerar också att utveckla ett nytt
konferenscentrum för att ytterligare förstärka stadens attraktivitet. Det är en positiv
utveckling men ställer samtidigt större krav på värdskapet. En del av värdskapet är
representation som styrs av en policy som idag inte gynnar det goda värdskapet.
Arbetslivsnämnden anser att representationskommitténs yttrande över motionen är
väl avvägt utifrån de krav som stadens utveckling och värdskap kräver samtidigt som
man vidmakthåller måttfullhet och gott omdöme. Arbetslivsnämnden vill för sin del
tillstyrka motionen med representationskommitténs förslag till regeltext och
motivuttalande som grund.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ida Legnemark (V) yrkar på avstyrkan av motion.
Protokollsanteckning
”Vänsterpartiet anser att kommunala tillställningar ska vara öppna för alla inbjudna,
genom att servera alkohol utestängs vissa. Dessutom är det omotiverat att
skattemedel används till servering av alkohol”.

Lars-Åke Johansson

Dag Forsström

Ordförande

Förvaltningschef

2013-02-14

Dnr 2013/KN0038 105 1 (1)

Yttrande över motion om reviderad policy för representation
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YTTRANDE
2013-01-22
Representationskommittén
Camilla Christensen
Tfn 033 – 35 70 31

1 (2)
2013/KS0056 105

Kommunstyrelsen

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om reviderad
policy för representation
(Ert diarienummer 2011/KS0720 105)

Representationskommittén har fått rubricerad motion för yttrande.
Representationskommittén föreslår att följande ny regel för extern representation
med alkohol skall gälla:
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid. För
extern representation med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall.
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ
skall alltid finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga
deltar får inte alkohol förekomma.
Representationskommittén förslår vidare att följande motivuttalande skall vara
vägledande vid all extern representation:
Stadens externa representation skall alltid präglas av ordning, nykterhet och
trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges tillkänna genom de
policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Det synsätt som fullmäktige
har ställt sig bakom skall också prägla och genomsyra synen på alkohol vid extern
representation, så att stadens övergripande målsättningar också får genomslag vid
dessa beslut. Varje enskilt representationsbeslut skall kunna försvaras och stå
självständigt utifrån dessa målsättningar.
Vid all extern representation skall måttfullhet iakttas, såväl med mat som med
alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den
mängd alkoholhaltiga drycker som serveras skall vara rimlig. En bedömning av
detta förhållande skall göras av den nämnd eller bolagsstyrelse, eller
Representationskommittén, som godkänner den externa representationen. Det är
alltid vid beslutstillfället som prövningen skall ske om representationen uppfyller
de krav som finns. Därför måste beslutsunderlaget vid dessa tillfällen vara
fullständigt och detaljerat, så att denna prövning kan göras. De alkoholhaltiga
drycker och den mat som skall serveras skall därför alltid vara specificerat på ett
sådant sätt att omfattning och kostnader klart framgår.
Det är inte tillåtet att låta en extern part eller enskilda deltagare betala för alkohol
som förtärs i samband med extern representation eller mat eller andra kostnader.
Stadens syn på alkohol bygger inte på ett ekonomiskt perspektiv i första hand. Om

YTTRANDE
2013-01-22
Representationskommittén
Camilla Christensen
Tfn 033 – 35 70 31

2 (2)
2013/KS0056 105

Kommunstyrelsen

staden skall representera skall helheten arrangeras utifrån stadens regler och
motivuttalanden och samtliga kostnader belasta staden.

Per-Olof Höög

Bertil Myhrberg

Angående motion
31 januari 2012 Dnr: 2012/BBAB0008

Kommunstyrelsen

Motion för reviderad policy för representation
Kommunstyrelsens diarienummer 2011/KS0720

Vi ser att Borås utvecklas och har allt fler och mer nationella och internationella nätverk och
kontakter. I Convention Bureaus dagliga verksamhet och för att lyckas med sitt uppdrag, är
frågan om att man får möjlighet att servera vin/öl i samband med middagar, en viktig och ibland
avgörande del för att få kongressen/mötet till Borås.
Bolaget anser det därför bra och nödvändigt att se över reglementet för den kommunala
representationspolicyn.
Reservation
Ida Legnemark, (V) bhar reserverar sig mot detta beslut.

Ulf Olsson
Styrelsens ordförande

Helena Ransjö Alcenius
VD

ADRESS

BoråsBorås AB
Österlånggatan 1-3
503 31 Borås

BESÖK

Järnvägsgatan 2

TELEFON

033 - 35 70 00

FAX

033 - 35 85 66

E-POST
WEBB

info@boras.com
boras.com

MOTION

2011-10-20

Reviderad policy för representation
Borås Stad har sedan många år tillbaka en representationspolicy. Denna slår fast att det enbart är
tillåtet att servera vin vid representation med utländska gäster samt vid speciella arrangemang,
vilket bedöms och beslutas av Borås Stads representationskommitté.
Borås är en stad som växer och utvecklas i snabb takt. De senaste åren har staden blivit
uppmärksammad både på det internationella, men framförallt det nationella planet. Nu senast kan
nämnas utmärkelsen till Årets Stadskärna 2011, kungaparets studiebesök med anledning av vår
framstående miljöteknik och våra trendsättande skulptursatsningar. Uppmärksamheten gör Borås
till en attraktiv stad för arrangemang, konferenser och besök av det större slaget, något som är
glädjande, men samtidigt ställer större krav på värdskap.
I dessa sammanhang är representation en viktig fråga, men med rådande policy begränsas
förmågan till ett gott värdskap. Exemplen är många, men nu senast tydliggjordes detta då Borås
Stad arrangerade Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens. Vid stadens
middagsbjudning serverades alkoholfritt vin samt andra alkoholfria alternativ, något som
uppfattades otidsenligt och gav ett sämre helhetsintryck av värdskapet enligt den utvärdering som
följde på konferensen.
Flera kommuner i Sverige har en representationspolicy som medger att kommunen som värd kan
bjuda gäster på ett glas vin eller öl i samband med exempelvis måltid utan de förbehåll som vi har
i Borås. Det är på tiden att även vi ser över nuvarande policy så att Borås Stad kan utöva en
värdig representation.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
– representationspolicyn revideras så att det även i Borås blir möjligt att bjuda gäster på ett glas
vin eller öl när Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag representerar.
– enklare slag av måltider i kommunal regi skall kunna arrangeras utan att
representationskommittén är vidtalad. Det kan då vara lämpligt att respektive presidier eller VD
delegeras att ansvara för arrangemanget.

Bengt Wahlgren (FP)

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2012 och
2013. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund
som sedan fördelar detta mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har
haft.
Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2012. Hyreskostnaden
för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av
Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningskontoret och avser år 2013. Av hemvärnsgårdarna som
verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots
detta bedöms ett stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets
personal även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse att ett
verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen med totalt 226 100
kronor.
Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till Boråskretsens Hemvärnsförbund med 62 703 kronor.
2013-09-17

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-11-05

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0364 164
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2013-09-16/GB

Programområde: 1

Kc5
BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar t.o.m. 15 oktober 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall hållas följande dagar 2014:
16 januari, 20 februari (allmänhetens frågestund), 20 mars, 24 april, 21 maj (onsdag, årsredovisning och allmänhetens
frågestund), 18 (onsdag) juni, 14 augusti, 25 september (allmänhetens frågestund).
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 21 maj med början kl 13.00, den 20
februari, den 25 september med början kl 17.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall
även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.

Ulf Olsson

2013-11-07
Datum Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0692 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2013-11-07/GB

Programområde: 1
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2013-11-18

2013/KS

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar t.o.m. 15 oktober 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall hållas följande dagar 2014:
16 januari, 20 februari (allmänhetens frågestund), 20 mars, 24 april, 21 maj (onsdag,
årsredovisning och allmänhetens frågestund), 18 (onsdag) juni, 14 augusti, 25 september
(allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 21 maj med
början kl 13.00, den 20 februari, den 25 september med början kl 17.00 och i övrigt med
början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av
årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som
Kommunfullmäktige beslutat om.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar t.o.m. 15 oktober 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar skall hållas följande dagar 2014:
13 och 27 januari, 10 och 24 februari, 17 och 31 mars, 7 april (årsredovisning) och 22 april (tisdag) 12 och 26 maj,
16 juni, 18 augusti, 1, 15 och 29 september, 13 oktober.

Ulf Olsson

2013-11-07
Datum Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0691 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2013-11-07/GB

Programområde: 1

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014
Sista inlämningsdag för
ärenden till
Stadskansliet

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Publicering
på webben

Sammanträde

1/11-13

22/11-13

2/12-13

15/12-13

6/12-13

16/12-13

13/12

3/1

13/1

27/12

17/1

27/1

10/1

31/1

10/2

24/1

14/2

24/2

14/2

7/3

17/3

28/2

21/3

31/3

7/3

28/3

7/4 7)

21/3

11/4

22/49)

11/4

2/5

12/5

25/4

16/5

26/5

16/5

5/6

16/6

Anm

Måndag kl 14.00

18/7

8/8

18/8

1/8

22/8

1/9

15/8

5/9

15/9

29/8

19/9

29/9

11/9

3/10

13/10

26/9

17/10

27/10

Sista dag för
inlämning till
sekretariatet

Sammanträde
Torsdag kl 18.00

8/1

28/1

12/2

20/2 11)

25/2

12/3

20/3

1/4

12/4

24/4

23/4

14/5

21/5 2)

27/5

11/6

18/6 2)

17/6

5/8

2/9

15/9

16/1

6) 7) 12)

14/8

25/9 11)
Prelimära

30/9

28/10

13/10

23/10

29/10

3/11 13) 15)

12/11

20/11 14)

10/11 1)3)8)

17/12 2)
18/12

31/10

11/11 1)8)9

24/10

14/11

24/11 1)3)4)

25/11

14/11

5/12

15/12

16/12

Sammanträdet börjar kl 09.30
Onsdag
Beslut i övriga ärenden
Beslut om budgeten
Sammanträdet börjar kl 09.00
Sammanträdet börjar kl 13.00
Behandling av årsredovisning
Gruppöverläggningar (budget)
Tisdag
Sammanträdet börjar kl 10.00
Allmänhetens frågestund, kl 17.00
Allmänhetens frågestund, kl 13.00
Nyvalda Kommunfullmäktige
Beslut om skattesats
Måndag

Publicering
på webben

17/12-13

10/10

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Förslag

10/12
/01-15

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den

4) 5)

4) 5)
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Fullmakt för stadsjurister
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby och Torbjörn Alfredsson eller den någon av dem sätter i
sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende,
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2014 års utgång.

Ulf Olsson

2013-11-07
Datum Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej
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Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. maj månad 2013 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

2013-11-07

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0076 101
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2013-11-05/GB

Programområde: 1

1 (1)
2013-11-18

2013/KS0076

Kommunfullmäktige

Redovisning från kommunstyrelsen av t o m maj månad
2013 inneliggande avgivna motioner
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. maj månad
2013 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC

Motion av Maj Steen (M) om avveckling av
kommunens egen revision.

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Återremitterat från
Kommunfullmäktige till
Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om
iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.

KF 2007-08-16 § 101
2007/KS0614 026
E

Motion av Ida Legnemark (V) om jämtegrering
av budget och budgetprocess i Borås Stad.

Till Kommunfullmäktige
2013-11-20--21.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC

Motion av William Petzäll (SD) om Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC

Motion av Kjell Classon (S): Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Under beredning.

KF 2008-06-12 § 116
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om
kollektivavtal vid upphandling.

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

Motion av Anders Österberg (S); Mindre
partiklar och fler levande människor - det är rätt
bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
är den som inte används.

Klart för godkännande.

KF 2009-10-15 § 130
2009/KS0661 317
SP

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna.

Under beredning.
Drogs ur
Kommunstyrelsen 201202-27
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E

Motion av William Petzäll (SD) om sprinklers i
äldreboenden.

Under beredning.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V) om framtidens kollektivtrafik.

Återremitterat från
Kommunfullmäktige till
Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

Under beredning. Inkommit
fyra remissvar.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon
(S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig
rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S); Let´s dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Väg) om färre kommunala valkretsar.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0597 821
E

Motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och
Anders Österberg (S); Spontanidrottsplats på
Tullen.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Återremitterad från
Kommunfullmäktige till
Kommunstyrelsen
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman-Carlsson (KD); Bra Kompis
riktat även till äldre elever – för ett starkare
värdegrundsarbete!

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

Motion av Krister Maconi (SD) om komplettering
av lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS0489 105
KC

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka
vänortssamarbete i staten Israel.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden
har lämnat svar på remiss.
Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) om social
hänsyn vid upphandling.

Remitterad till Tekniska
nämnden.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel
skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0628 291
E

Motion av Anna Svalander (FP) om tillagningskök på Almåsgymnasiet.

Till Kommunfullmäktige
2013-11-20--21.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0659 050
E

Motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och närproducerat –för ett miljömässigare Borås!

Klart för godkännande.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0662 024
PF

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M) om verkliga lönekostnader.

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
2011/KS0709 020
PF

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås
Stad – en arbetsgivare om tar ansvar.

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
2011/KS0720 105
KC

Motion av Bengt Wahlgren (FP) om reviderad
policy för representation.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Kommunfullmäktige
2013-11-20--21.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig
(KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga
nytt!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette
Carlson (M); Bygg en idrottshall i anslutning till
Sjömarkenskolan.

Klart för godkännande.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0274 866
E

Motion av Annette Carlson (M); Flytta Obelisken
(tandpetaren).

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.

Under politisk beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig
om barnen i förskolan?

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och
grundskolenämnd i Borås.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) gällande att Kommunfullmäktige ska
besluta om att Sociala omsorgsnämnden ska
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) gällande att Kommunfullmäktige ska
besluta att Stadsdelsnämnderna ska begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt
äldreomsorg.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gångoch cykelvägar behövs i Borås.

Klar för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg
för alla!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0488 282
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Mer pengar till verksamheterna
– mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter.

Klart för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeplatser i Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M),, Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klart för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0555 216
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!

Under beredning.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam modellen även
i Borås!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna

KF 2012-11-21--22 § 139
2012/KS0713 700
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma
FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor!

Under politisk beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Inför fristående revision.
Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar
med profilinriktning.

Under beredning.

Motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M)
och Birgitta Bergman (M); En grönare stad för
framtida generationer!

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E
2012-12-20 § 146
2012/KS0773 331
E

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-03-02-21 § 16
2013/KS0185 270
SP

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror
motverkar bostadssegregationen.

Under beredning.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0356 023
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP);
Inför studentmedarbetarsystem i Borås!

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

Motion av Nancy Kundblad (M);
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

Motion av Annette Carlson;
När vågar Borås spola WC:n

Klar för godkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS0389 700
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en
brukare

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0401 809
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric
Cerny (FP) och Bengt Wahlgren (FP); Rusta
upp tunnlar på Hässleholmen med barn- och
ungas konst

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0411 823
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vem äger
rätten till naturen?

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänster –
en kvalitetskontroll värdig namnet

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2013-06-01--2013-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Flagga för
våra minoriteter!

2013-06-19 § 69
2013/KS0471 821
E

Motion av Annette Carlsson (M) och Mats
Brandt (M); Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby!

2013-06-19 § 69
2013/KS0472 001
PF

Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen
(C) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd

2013-06-19 § 69
2013/KS0473 409
KC

Motion av Monika Hermansson Friedman (M)
och Eike Jünke (M); För ett hållbart samhälle

2013-06-19 § 69
2013/KS0474 512
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

2013-08-22 § 92
2013/KS0487 712
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor

2013-08-22 § 92
2013/KS0488 710
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal
timmar i förskolan!

2013-08-22 § 92
2013/KS0492 730
KU

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen

2013-08-22 § 92
2013/KS0539 119
KC/E

Motion av Ida Legnemark (V); Whistelblowerfunktion i Borås Stad

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Att bygga broar

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
E

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Behandling
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2013-06-01--2013-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

2013-08-22 § 92
2013/KS0545 370
E

Motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft
till Borås

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera en textilvandringsled med
miljö- och industritema

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Länge leve kärleken!

2013-09-19 § § 111
2013/KS0608 710
KU

Motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M) om kontrollen av Borås Stads förskolor

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(M); Kulturkompetens.nu

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare
mot våld i nära relationer

2013-10-24 § 124
2013/KS0662 861
I

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Starta planeringen för 400-års firande av Borås Stad

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

2013-10-24 § 124
2013/KS0665 739
KU

Motion av Seija Noppa (M), Anna Christensen
(M) och Nils-Åke Björklund (M); Fler boendeformer för finsktalande äldre

2013-10-24 § 124
2013/KS0666 820
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Inför maskeringsförbud nu!

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Behandling

PF 1 a-h) anmälan av delegationsbeslut

KU 1 a-b) anmälningsärenden

KU 2

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2013
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. 30 september 2013
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut
enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2013
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade t.o.m. 30 sept. 2013
Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
Typ av insats
beslut
Kontaktperson

Antal dagar sedan beslut
Män/
30 sept kvinnor
30 juni
972
M
880

X
546
153
273
168
164
153
153

122
183

X

Bostad med särskild
service vuxna

242
1 244
1 162
1 216
894
882

X

Korttids vistelse

X

Ledsagarservice
Daglig verksamhet

504
507
403
1 418
460
231
546
186
734
187
471
137

K
K
M
M
M
K
M
K
K
M
M
M
M
K
M

454
366
181
181
262
272
229
117
91
122
122
91
91
150
1 152

M
K
M
M
K
K
K
K
K
K
M
M
K
M
M
M
M
K

1 070
1 124
802
790
618
412
415
311
1 326
368
257
487
454
94
642
95
379
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Analys Sociala omsorgsnämnden
Kontaktperson enligt LSS
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL t.o.m. den 30 september 2013
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
t.o.m. 30 sept 2013
Nämnd
Stadsdel Öster

Stadsdel Väster

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut
Typ av bistånd
X
Kontaktperson

X

Kontaktfamilj

X

Särskilt boende
Äldreomsorg
Kontaktfamilj

X
X

Stadsdel Norr

X

X

Äldreomsorg
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Öppenvårdinsats
Individ- och familj
Kontaktperson

X

Särskilt boende

X

Arbetslivsnämnden
Social omsorgsnämnd

X

Antal dagar sedan beslut
Män/
30 sept kvinnor 30 juni
207
M
115
189
M
97
163
M
103
K
M
262
K
105
M
110
316
98
98
168
207

M
M
K
M
M
K

224
112
112
112
112
112

145
244
118

M
M
M

152

621
311
532

M
K
M

529
219
440

Analys Stadsdel Öster
Inom IFO Barn o familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med att hitta
kontaktpersoner/familjer, för att kunna verkställa besluten så snabbt som
möjligt. Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning
för de speciella behov som ett specifikt barn har.
Orsaken till icke verkställt beslut inom särskilt boende stadsdel Öster, är att den
enskilde tackat nej till erbjuden plats. Sökanden har önskemål om ett specifikt
boende och vill vänta tills detta blir ledigt.
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Analys Stadsdel Väster
Barn och Familj hade den 30 september 2013 fem ej verkställda beslut, alla
beslut gäller bistånd i form av kontaktfamilj.
Två ärenden har tidigare haft verkställd kontaktfamilj men där familjerna valt
att avsluta uppdraget. Med anledning av särskilda behov hos barnen har man
ännu inte kunnat matcha ihop barnen med en ny kontaktfamilj,
För två av de andra barnen som väntar på kontaktfamilj är insatsen på väg att
startas upp. Ett barn med autismliknande drag med särskilda behov har väntat
på att få sin insats verkställd sedan april i år.
Under det senaste kvartalet har det skett fem verkställigheter gällande barn där
beslut om kontaktfamilj togs för mer än tre månader sedan. Därutöver har flera
verkställigheter skett där barnet/ungdomen har väntat kortare tid är tre månader
på att få insatsen verkställd.
Analys Stadsdel Norr
Under tredje kvartalet hade Stadsdelsnämnd Norr tre beslut som inte verkställts
inom 3 månader.
Det är en ungdom som har erbjudits kontaktfamilj men tackat nej till denna.
När det gäller insatsen kontaktperson har det varit svårt att hitta en lämplig
person. Öppenvårdsinsatsen inte kunnat verkställas med anledning av kö på den
interna öppenvården
Sociala omsorgsnämnden enligt SoL
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KU 3

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners
samarbete inom eHälsoområdet
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Inrättande av resultatutjämningsreserv RUR i Borås Stad
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Inrättande av resultatutjämningsreserv RUR i Borås
Stad
!"
& $$ %
#

#

$

%# "

$
$ &
&
' $ & $
$ $ & ()( * +
$ &
$
&
$ %
%&
#
!, * ()(
&
'
$
%
$ - $
"
$ & $ "
,
()(
-,
''
$ &
%
, #
$
$ & !
$&
()(
&$
#
$&
$
%
$% $ % & $ "
* ()( $,
%$
$
- %
$
$ &$
*.$
$' ! ! $ ()( $
' $
'
*
$
#

$*
$
*
$ '

/&$
/&$

()(
$
#
$ $ &
% $
"% $
- '' $
$&
$ &
&
$ $
&
$
$
$ &$# $
$
%& $
0 &$
&
$
1
$ $!"
$ #
*2
"
&
' 1
$&
$& $ % $ %
' $ $%'
$ 1$
$ %
&$
$
$
''
0 &$
&
&
' $
*
Under år 2013 är det även möjligt att reservera överskott upparbetade under
åren 2010–2012. Då gäller samma regelverk för avsättning som för år 2013
och framåt.
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Resultatutjämningsreserv RUR
År

2013-10-30

Kommunalskattemedel

Konto
Summa
mm
80XX

Kommunalekonomisk utjämning
Generella statsbidrag
LSS- utjämning
Fastighetsavgift

8210-8250,8340
8290
8260
8280-8283

2009

Summa
1%
Årets resultat enl RR
Egen avsättn till stab.fond
Realisationsvinster

EO-intäkter

2010

2011

3 611 205 117

3 675 269 419

3 796 017 661

3 865 628 878

742 422 909,0

919 520 785

842 765 501

52 297 175
148 374 975

796 238 298
99 834 938
45 736 367
151 377 987

53 224 573
154 009 193

45 986 543
162 763 704

4 554 300 176
45 543 002

4 768 457 009
47 684 570

4 922 772 212
49 227 722

4 917 144 626
49 171 446

32 899 133
50 000 000

80 633 843
80 000 000

103 916 345
40 000 000

230 312 959

22 526 269

47 796 903

75 514 524

28 863 563

Öronmärkning av resultat
Resultat efter balanskravsjusteringar RR+stab.fond - reavinster
-öronmärkning
Möjlig avsättning till
Resultatutjämningsreserv RUR
Ackumulerat RUR

2012

80 000 000
60 372 864

112 836 940

68 401 821

121 449 396

65 152 370

19 174 099

72 277 950

65 152 370

84 326 469

156 604 419
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Återbetalning av premier från AFA-försäkring och förslag till
utökade kommunbidrag under 2013.
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Återbetalning av premier från AFA-försäkring och förslag
till utökade kommunbidrag under 2013.
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Ändring av taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
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Ändring av taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
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Sammanträdesdatum

Sida

Ändring av taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
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1(4)

Taxebilaga 1
Avgiftsunderlag
Skydd av naturen 7 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timtaxa

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

Timtaxa

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn
eller allemansrätten

Timtaxa

Miljöfarlig verksamhet 9 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 §
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

3 timmar

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

6 timmar

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit enligt 13 §
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt inom
vattenskyddsområde

6 timmar

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och
vid samma tillfälle

6 timmar

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4 timmar

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
- 6-25 personekvivalenter
- 26-200 personekvivalenter

6 timmar
10 timmar

7. Ändring av befintlig godkänd avloppsanordning

Timtaxa

Ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde

1 timme

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 timmar

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

6 timmar

2(4)
Avgiftsunderlag
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet

1 timme

Övrig tillsyn
Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion

2 timmar

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning

Timtaxa

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfälligt avloppsanordning

2 timmar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
2 och 4

Tillsyn av verksamhet inom ramen för särskilt tillsynsprojekt med fastställda ramar för tillsynens
omfattning och inriktning:
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment
- av större omfattning med många kontrollmoment

3 timmar
5 timmar
8 timmar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timtaxa

Hälsoskydd 9 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsokydd
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

1 timme

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

1 timme

3. Orm

1 timme

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

1 timme

Annan prövning av frågor enligt lokala föreskrifter

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg

1 timme

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

1 timme

3(4)
Avgiftsunderlag
3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.)

1 timme

Övrig tillsyn
Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
3 och 4

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars
utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen (SFS 2008:218)
Avgift för provtagning, per tillfälle
1. Strandbad

1 timme

2. Badanläggningar

1 timme

3. Enstaka bassänger

1 timme

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För
anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad
som anges i taxebilaga 3.
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Tillsyn av verksamhet inom ramen för särskilt tillsynsprojekt med fastställda ramar för tillsynens
omfattning och inriktning:
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment
- av större omfattning med många kontrollmoment

Timtaxa

3 timmar
5 timmar
8 timmar

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett
mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 §
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada
uppstått

Timtaxa

Övrig tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timtaxa

Kemiska produkter 14 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel

Anmälan

4 timmar

4(4)
Avgiftsunderlag
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

2 timmar

Information
Handläggning av information enligt 28 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen.

Timtaxa

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 §
samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus)
3

1. Förvaring av mer än 1 m dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark
med tillhörande rörledningar och slangledningar

2 timmar

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och
avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

2 timmar

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande
3
3
rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m men högst 10 m

2 timmar

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

2 timmar

Övrig tillsyn
Handläggning av rapport enligt 29 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen (fast årlig tillsynsavgift).
Om brister i rapporteringen medför tillsyn som går utöver en timmes handläggningstid ska
avgift för denna extra tillsyn utgå som timavgift.
Övrig tillsyn av kemiska produkter

1 timme
Timtaxa
Timtaxa

Avfall och producentansvar 15 kap MB

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten
enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

4 timmar

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen
(SFS 2011:927)

2 timmar

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering
av hushållsavfall

Ingen
avgift

Övrig tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (SFS
2011:927)

Timtaxa

Övrig tillsyn av avfallshantering och producentansvar

Timtaxa
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Kadriljgatan, Brotorp, - framställan av projekteringsuppdrag
för nybyggnad av LSS-boende
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1(1)
Datum

Dnr

2013-11-18
Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Kadriljgatan, Brotorp, - framställan av projekteringsuppdrag
för nybyggnad av LSS-boende
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Svar på initiativärendet - Tydligare politiska ramar för ekonomin!
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2013-11-18
Ekonomistyrning
Christer Johansson, tfn 033-35 70 41

Svar på initiativärendet - Tydligare politiska ramar för
ekonomin!
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INITIATIVÄRENDE
- till Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2011

Tydligare politiska ramar för ekonomin!
Något vi Allianspartier med oro noterat, och därför vill förändra, är Borås Stads
beslutsfattande kring kommande års budgetförutsättningar.
Som processen nu ser ut fattar Kommunstyrelsen beslut angående budgetramarna i juni. Det
som fattas beslut om är dock ett rent tjänstemannaunderlag. Politiken har inför 2012 års
budget inte aktivt uttryckt sin vilja eller syn på budgetförutsättningarna, något vi uppfattar
som viktigt för både nämnder och bolag i deras fortsatta process.
Det faktum att nämnderna i Budget 2012:1 vida översteg den äskandenivå som präglat
tidigare budgetprocesser, att de Rödgröna i sitt budgetförslag 2012 sänkt buffertutrymmet
betänkligt och samtidigt inte når upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, ser vi som
mycket oroväckande. Det är inte en acceptabel utveckling om vi vill hålla målet om en
långsiktigt god ekonomi.
För att ta ansvar, ge riktning och vara tydliga behöver vi inom politiken redan direkt i
anslutning till årsredovisningen ge politiska riktlinjer inför nästa budgetår. Detta arbetssätt
skulle möjliggöra politiska prioriteringar ur ett Borås Stadsperspektiv redan innan ramarna
presenteras för nämnderna.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar:
- Budgetramar som beslutas om av Kommunstyrelsen ska ha ett tydligt inslag av politisk
prioritering och en aktiv viljeinriktning.
- Stadskansliet får i uppdrag att ta fram underlag för en ny budgetprocess enligt ovan.

För Moderata Samlingspartiet
Annette Carlson

För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Sara Degerman-Carlsson
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Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda hur Borås Stad skall
vidareutvecklas som Skulpturstad och därigenom fortsatt
inneha en ledande ställning i Sverige inom den offentliga
konstens område.
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Kulturnämnden

Uppdrag till Kulturnämnden att utreda hur Borås Stad skall
vidareutvecklas som Skulpturstad och därigenom fortsatt
inneha en ledande ställning i Sverige inom den offentliga
konstens område.
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över remiss: Boverkets förslag till allmänna råd om
planbestämmelser för detaljplan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad översänder remissyttrande till Boverket enlig skrivelse

2013-11-05

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-11-05

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0615 219
Handläggare: Karin Johansson, 7057
Datum/avdelningschef: 2013-10-28 / bh

Programområde: 2

Sida

1(2)
Datum

Dnr

2013-11-18

2013/KS0615 219

Karin Johansson
033-357057

Boverket

Yttrande över remiss: Boverkets förslag till allmänna råd
om planbestämmelser för detaljplan
Borås Stad är positiv till att Boverket ser över de allmänna råden och särskiljer dem
från verkets vägledande texter. Samhällsbyggnadsnämnden har kommit med
synpunkter på hur allmän plats för gata och trafik ska illustreras, avgränsningarna för
beteckningarna versalt H och Z, avskaffandet av versalt Q och befarar rittekniska
problem vid fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunstyrelsen ställer sig bakom
Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande i sin helhet
Det är mycket positivt att Boverket ser över de allmänna råden och väljer att redovisa
dem enskilt i ett dokument som tydligt särskiljer råden från vägledande text. De
allmänna rådens sparsmakade förteckning visar dock på behovet av att komplettera
med mer informativt material och bildexempel för att säkerställa att planhandläggare
och andra berörda lätt kan tillgodogöra sig informationen.
I råden föreslås att allmän plats som gator och torg ska färgläggas med en ljusgrå färg.
Det är förståeligt med motivet att den planlagda marken ska särskiljas från marken
utanför planområdet. Det finns ändå en risk med att införa ytterligare en grå nyans.
Sedan tidigare färgläggs kvartersmark med både grått och blågrått, vilket kan innebära
att allmän platsmark och kvartersmark blandas ihop.
Förändringen från handel till detaljhandel kan leda till osäkerhet kring vilken
användningsbestämmelse som ska användas vid planering av dagligvaruhandel.
Osäkerheten förstärks av att versalt Z inrymmer ett bredare spektrum av handel.
Genom att slå ihop olika användningar pekar Boverket på vilka användningar som
bör samlokaliseras. Det är en avvägning som bör utföras av landets kommuner och
anpassas efter platsens förutsättningar. Detaljhandel är en användning som tydligt
skiljer sig från de övriga genom sin påverkan på trafik, behov av tillgänglighet och
funktion som mötesplats. Flexibilitet i detaljplaner bör kunna uppnås genom
kombinationer av de övriga beteckningarna.
Versalt Q ger ett ökat stöd i strävan att skydda en byggnad i de sammanhang då det är
osäkert vad en byggnad kan användas till. Det krävs mycket arbete och stor
kompetens hos en planhandläggare för att göra en avvägning efter vilka konsekvenser
som olika användningar kan få på byggnaden och slå fast vilka användningar som är
direkt olämpliga. I bygglovsskedet finns ett specifikt användningsområde föreslaget
och det blir därmed mindre problematiskt för kommunen att göra en avvägning.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Fastighetsindelningsbestämmelserna är tänkta att ritas på plankartan och behöver
därmed särskilja sig från de övriga linjetyperna som förekommer. De linjetyper som är
beskrivna i de allmänna råden är rittekniskt svåra och riskerar att få lokala variationer.
För att kommunerna ska få goda förutsättningar att skapa tydliga plankartor med
enhetliga linjetyper i hela landet bör linjetypernas utseende renodlas och förenklas.
Kommunstyrelsen tillstyrker Boverkets förslag till allmänna råd om planbestämmelser
för detaljplan samt överlämnar Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Boverkets författningssamling
BFS 2013:xx
DPB 1
Boverkets allmänna råd (2013:xx) om planbestämmelser
för detaljplan;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.
Boverket beslutar följande allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan.

Inledning
Allmänt råd
Detta är allmänna råd till 4 kap. 1, 2, 5-18, 21, 26, 30, 32 §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om
tillämpningen av föreskrifterna i ovan nämnda författning och anger hur
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna.
De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller
redaktionella upplysningar.
De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med
mindre och indragen text.

1. Att reglera med planbestämmelser
1.1 Att reglera med planbestämmelser – 4 kap. 1, 30 samt 32 §§ PBL
Allmänt råd
Mark- och vattenanvändningen inom ett område kan regleras med
planbestämmelser i en detaljplan.
Planbestämmelser bör formuleras så tydligt att det klart framgår vad som
inryms och vilken verkan bestämmelsen kommer att få.
Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas
för tolkning av planen. Endast det som är nödvändigt för att uppnå syftet
med detaljplanen bör regleras med planbestämmelser.
Planbestämmelser kan endast reglera åtgärder inom planområdet, med
undantag för bestämmelserna i 4 kap. 12 § punkt 3 plan- och bygglagen.
Planbestämmelser bör inte innehålla hänvisningar till andra dokument
eller lagar. Vissa hänvisningar kan dock göras för att en bestämmelse inte
ska bli alltför omfattande, men då endast till en begränsad och tydligt
angiven del av planbeskrivningen.

1.2 Beteckningssystemet – 4 kap. 26 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Planbestämmelserna bör skrivas på samma handling som plankartan och ges
beteckningar på plankartan som visar var de gäller. Planbestämmelser kan
också gälla för hela planområdet och behöver då ingen beteckning på
plankartan.
Vid precisering av en planbestämmelse kan beteckningen kompletteras
med index i form av en nedsänkt siffra.
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Tillfällig användning bör betecknas med index kopplat till
huvudanvändningen och preciseras i planbestämmelsen.
Det är möjligt att kombinera flera olika användningar inom samma
område. Kombinationer av användningar bör betecknas med respektive
beteckningar. Vid färgläggning bör den dominerande användningens färg
användas. Om användningsbestämmelserna tillåter två eller flera
användningssätt och inget är bestämt om fördelningen dem emellan är
fördelningen helt fri.

2. Gränser
2.1 Gränslinjer – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Områden med olika bestämmelser på plankartan bör avgränsas med olika
typer av gränslinjer.
Linjebredden bör väljas så att kartbilden som helhet blir tydlig.
Tidigare gällande gränser bör inte redovisas i planer.
Alla gränser bör ritas ut i sitt faktiska läge på plankartan.

2.2 Planområdesgräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Planområdesgräns bör anges med linjen:
Planområdesgräns begränsar det område på kartan som detaljplanen
omfattar.

2.3 Användningsgräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningsgräns bör anges med linjen:
Användningsgränser avgränsar områden med olika användningar.

2.4 Egenskapsgräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsgräns bör anges med linjen:
Egenskapsgränser avgränsar områden med egenskapsbestämmelser.

2.5 Administrativ gräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Administrativ gräns bör anges med linjen:
Administrativa gränser avgränsar områden med administrativa
bestämmelser.
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2.6 Gränshierarki – 4 kap. 5 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller
planområdesgräns.
En egenskapsgräns gäller fram till annan egenskapsgräns,
användningsgräns eller planområdesgräns.
En administrativ gräns gäller fram till annan administrativ gräns,
användningsgräns eller planområdesgräns.
Egenskapsgränser och administrativa gränser kan korsa varandra utan
inverkan på de bestämmelser som de reglerar.

2.7 Kombinationer av plangränser – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
I de fall flera gränslinjer sammanfaller är det endast den högsta i hierarkin
som bör ritas ut på kartan. Detta gäller dock inte egenskapsgränser och
administrativa gränser som bör ritas ovanpå varandra om de sammanfaller.

3. Användning av allmän platsmark
3.1 Användning av allmänna platser – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt
30 § PBL
Allmänt råd
Med allmän platsmark menas all mark inom ett planområde som inte ska
utgöra kvartersmark eller vattenområde och som ska vara allmänt
tillgängligt och avsett för gemensamma behov.
Användningar av allmän platsmark bör på plankartan betecknas med ord
i klartext med versaler.
I användningen av allmänna platser ingår även anläggningar och
byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk.

3.2 Torg – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen torg bör betecknas med versaler, TORG, och ges vid
färgläggning ljust grå färg.
Användningen torg bör användas för alla typer av torg med tillhörande
verksamheter.

3.3 Väg – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen väg bör betecknas med versaler, VÄG, och ges vid
färgläggning ljust grå färg.
Användningen väg är allmän väg avsedd främst för trafik till, från
och/eller genom en tätort.
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3.4 Huvudgata – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen huvudgata bör betecknas med versaler, HUVUDGATA, och
ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen huvudgata är avsedd främst för trafik mellan olika
områden inom en tätort.

3.5 Lokalgata – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen lokalgata bör betecknas med versaler, LOKALGATA, och
ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen lokalgata är avsedd främst för trafik som har sitt mål vid
gatan.

3.6 Gång- och cykelväg – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen gång- och cykelväg bör betecknas med versaler, GC-VÄG,
och ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen GC-väg är avsedd för gång-, cykel- och mopedtrafik.

3.7 Parkeringsplats – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 13 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Användningen parkeringsplats bör betecknas med versaler, P-PLATS, och
ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen p-plats är avsedd för parkering för alla slags fordon.

3.8 Park – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen park bör betecknas med versaler, PARK, och ges vid
färgläggning grön färg.
Användningen park bör användas för grönområden som kräver skötsel
och till viss del är anlagda. I användningen ingår även komplement för
parkens användning.

3.9 Natur – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen natur bör betecknas med versaler, NATUR, och ges vid
färgläggning grön färg.
Användningen natur bör användas för friväxande grönområden som inte
sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även mindre
park- vatten- och friluftsanläggningar ingår. I användningen ingår även
komplement för naturområdets användning.

3.10 Skydd – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen skydd bör betecknas med versaler, SKYDD, och ges vid
färgläggning grön färg.
Användningen skydd bör användas för områden som skyddar mot
störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion.
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4. Användning av kvartersmark
4.1 Användning av kvartersmark – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 §
PBL
Allmänt råd
Med kvartersmark menas all mark inom ett planområde som inte ska utgöra
allmän plats eller vattenområde.
Användningar av kvartersmark bör på plankartan betecknas med
fristående versal bokstav.

4.2 Bostäder – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen bostäder bör betecknas med versalt B och ges vid
färgläggning gul färg.
Användningen bostäder bör användas för boende i olika former. Boendet
är huvudsyftet och är av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår
i användningen.

4.3 Centrum – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen centrum bör betecknas med versalt C och ges vid
färgläggning brun färg.
Användningen centrum kan användas för handel, service, samlingslokaler
och andra verksamheter som bör ligga centralt eller på annat sätt ska vara
lätta att nå för många människor.

4.4 Vård – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen vård bör betecknas med versalt D och ges vid färgläggning
röd färg.
Användningen vård bör användas för all slags vårdverksamhet som avser
människor och som bedrivs i särskilda lokaler.

4.5 Tekniska anläggningar – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen tekniska anläggningar bör betecknas med versalt E och ges
vid färgläggning blågrå färg.
Användningen tekniska anläggningar bör användas för alla typer av
anläggningar för tekniskt ändamål.

4.6 Flygtrafik – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen flygtrafik bör betecknas med versalt F och ges vid
färgläggning grå färg.
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Användningen flygtrafik bör användas för de områden, anläggningar och
byggnader som behövs för flygverksamheten och kompletterande handel
och service till resenärer.

4.7 Detaljhandel – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen detaljhandel bör betecknas med versalt H och ges vid
färgläggning brun färg.
Användningen detaljhandel bör användas för köp och försäljning av varor
och tjänster.

4.8 Industri – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen industri bör betecknas med versalt J och ges vid
färgläggning blågrå färg.
Användningen industri bör användas för all slags produktion, lagring,
partihandel och hantering av varor. I användningen industri kan även
drivmedelsförsäljning och fordonsservice ingå.

4.9 Kontor – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen kontor bör betecknas med versalt K och ges vid färgläggning
brun färg.
Användningen kontor bör användas för personaltät verksamhet med liten
eller ingen varuhantering.

4.10 Odling och djurhållning – 4 kap. 5 § punkt 3, 11 § punkt 2 samt 30 §
PBL
Allmänt råd
Användningen odling och djurhållning bör betecknas med versalt L och ges
vid färgläggning ljusgrön färg.
Användningen odling och djurhållning bör användas för alla typer av
växtodling, djurhållning, djurvård, begravningsplats för djur samt de
byggnader som behövs för respektive verksamhet. Även
verksamhetsanknuten försäljning ingår.

4.11 Begravning – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen begravning bör betecknas med versalt M och ges vid
färgläggning lila färg.
Användningen begravning bör användas för den verksamhet samt de
byggnader och anläggningar som behövs för begravning.

4.12 Friluftsliv och camping – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen friluftsliv och camping bör betecknas med versalt N och ges
vid färgläggning mörkgrön färg.
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Användningen friluftsliv och camping bör användas för campingplatser
med tillhörande verksamheter. Områden som ska vara till för det rörliga
friluftslivet ingår i ändamålet. Campingplatser är därför avsedda endast för
tillfällig uthyrning.

4.13 Hotell – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen hotell bör betecknas med versalt O och ges vid färgläggning
turkos färg.
Användningen hotell kan användas för alla typer av tillfällig övernattning
samt konferenslokaler.

4.14 Parkering – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 13 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Användningen parkering bör betecknas med versalt P och ges vid
färgläggning grå färg.
Användningen parkering bör användas för alla slag av självständiga
parkeringsanläggningar.

4.15 Besöksanläggningar – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen besöksanläggningar bör betecknas med versalt R och ges vid
färgläggning rosa färg.
Användningen besöksanläggningar bör användas för verksamheter som
riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa verksamheter,
idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och övriga
besöksanläggningar.

4.16 Skola – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen skola bör betecknas med versalt S och ges vid färgläggning
röd färg.
Användningen skola bör användas för alla slag av skolor, undervisningsoch forskningslokaler. Även förskolor och fritidshem ingår i användningen
skola.

4.17 Trafik – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen trafik bör betecknas med versalt T och ges vid färgläggning
grå färg.
Användningen trafik bör användas för väg- och spårtrafik samt
vägreservat som tar i anspråk kvartersmark. Till ändamålet räknas även alla
de byggnader och anläggningar som kan behövas.

4.18 Lager – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen lager bör betecknas med versalt U och ges vid färgläggning
blågrå färg.
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Användningen lager bör användas för lagring av material och varor. Även
partihandel med lagervaror ingår.

4.19 Hamn – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen hamn bör betecknas med versalt V och ges vid färgläggning
blågrå färg.
Användningen hamn bör användas för verksamheter som hör till
sjötrafiken men som befinner sig på land. Kompletterande handel och
service ingår.

4.20 Verksamhetsområde – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen verksamhetsområde bör betecknas med versalt Z och ges vid
färgläggning beige färg.
Användningen verksamhetsområde bör användas för detalj- och
partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan.

5. Användning av vattenområde
5.1 Användning av vattenområde – 4 kap. 5 § punkt 3 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Med vattenområde menas vatten inom ett planområde som ska vara öppet
vatten.
Användningar av vattenområde bör på plankartan betecknas med versal
W och ges vid färgläggning blå färg.
Vattenområden kan göras möjliga för en användning och betecknas då
med tillägg av ytterligare versal ur användningslistan för kvartersmark.
Samma avgränsningar gäller då som för motsvarande användning på
kvartersmark.
Alla anordningar under, i eller över vattnet bör regleras med
egenskapsbestämmelser.

6. Egenskapsbestämmelser
6.1 Egenskapsbestämmelser – 4 kap. 2 §, 5 § punkt 2, 6 §, 8 § punkt 2, 9,
10 §§, 11 § punkt 1 och 3, 12, 13, 16, 18, 30 samt 32 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser preciserar och avgränsar utnyttjandegrad, begränsningar, fastighetsstorlek, markens anordnande, placering, utformning och
utförande av byggnadsverk, störningsskydd samt utformning av allmänna
platser.
Egenskapsbestämmelser på allmän platsmark bör oftast betecknas med
ord i klartext/förkortningar skrivna med gemener. Egenskapsbestämmelser
på kvartersmark och vattenområde bör oftast betecknas med en fristående
gemen bokstav. Utöver detta kan egenskapsbestämmelser även betecknas
med symboler, punkter, raster, linjer och mått.
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Inom samma avgränsade område kan flera egenskapsbestämmelser gälla.
Egenskapsbestämmelser bör endast användas när det är nödvändigt för
att uppnå planens syfte.

6.2 Utnyttjandegrad – 4 kap. 11 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan reglera exploateringens
största och minsta omfattning inom ett område.
Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan anges antingen som
andel i procent eller med fasta tal. Bestämmelsen bör betecknas med gement
e följt av antingen procenttal eller areamått. Alla areamått bör anges i
kvadratmeter.

6.3 Begränsning av markens utnyttjande – 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1
samt 30 § PBL
Allmänt råd
Möjligheten att begränsa var det får byggas eller begränsa det som får
byggas kan regleras med prickad mark.
Prickmark betyder att byggnad inte får byggas. Prickmark bör betecknas
med rastret:

Korsmark betyder att endast i planen angiven typ av
komplementbyggnad får byggas. Korsmark bör betecknas med rastret:

Ringmark betyder att marken får byggas under eller över med bjälklag.
Ringmark bör betecknas med rastret:

6.4 Markreservat för allmännyttiga ändamål – 4 kap. 6 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Ett markreservat innebär att ett område reserveras för att ge utrymme för ett
visst allmännyttigt ändamål.
Markreservat bör bara användas om det på ett rimligt sätt kan
kombineras med den huvudsakliga markanvändningen.
Markreservat där marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar bör betecknas med gement u.
Mark som ska vara tillgänglig för allmännyttig luftledning bör betecknas
med gement l.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttiga energianläggningar bör
betecknas med gement h.
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Mark ska vara tillgänglig för allmännyttiga anläggningar för elektronisk
kommunikation bör betecknas med gement c.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik bör
betecknas med gement x.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttig körtrafik bör betecknas med
gement z.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttig vägtrafiktunnel bör betecknas
med gement t.

6.5 Markreservat för gemensamhetsanläggningar – 4 kap. 18 § punkt 3 samt
30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om markreservat där marken ska vara tillgänglig
för gemensamhetsanläggning bör betecknas med gement g.

6.6 Fastighetsstorlek – 4 kap. 18 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om största och minsta fastighetsstorlek bör
betecknas med gement d.

6.7 Placering – 4 kap. 16 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om placering kan användas för att reglera
byggnadsverks placering dels på tomten i förhållande till granntomter, eller
på fastighet i förhållande till grannfastigheter och dels på tomt eller
fastighet i förhållande till gata och omgivning.
Egenskapsbestämmelser om placering bör betecknas med gement p.

6.8 Byggnadstyper – 4 kap. 11 § punkt 3, 16 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om byggnadstyper används för att reglera typ av
byggnad och lägenhetsfördelning.
Egenskapsbestämmelser om byggnadstyper bör betecknas med gement v.

6.9 Utseende – 4 kap. 16 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om utseende reglerar mindre delar på
byggnadsverk, fasadutsmyckningar, material och kulörer på byggnadsverk.
Egenskapsbestämmelser om utseende på nya byggnader bör betecknas
med gement f.

6.10 Höjd på byggnader – 4 kap. 11 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser
som reglerar markens höjdförhållanden och höjdlägen.
Då markförhållandena är mycket oregelbundna bör höjd på byggnader
anges som plushöjd över ett givet nollplan.
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Våningsantal bör betecknas med siffra i fyrkant:

Högsta nockhöjd i meter bör betecknas med symbolen:

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet bör betecknas med symbolen:

Högsta totalhöjd i meter bör betecknas med symbolen:

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet bör betecknas med symbolen:

Högsta byggnadshöjd i meter bör betecknas med symbolen:

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet bör betecknas med
symbolen:

Med takvinkel regleras takets lutning i grader. Takvinkel kan anges
antingen som en exakt vinkel, en minsta eller största vinkel eller med ett
intervall mellan en minsta och en största vinkel. Takvinkel bör betecknas
med symbolen:

6.11 Byggnadsteknik – 4 kap. 16 § punkt 1och 5 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om byggnadsteknik används när särskilda tekniska
åtgärder utöver de tekniska egenskapskraven krävs för att en bebyggelse ska
kunna komma till stånd.
Egenskapsbestämmelser om byggnadsteknik bör betecknas med gement
b eller med symboler.
Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet bör betecknas med
symbolen:
Största djup i meter för dränerande ingrepp bör betecknas med
symbolen:

Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp bör betecknas
med symbolen:
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6.12 Mark och vegetation – 4 kap. 10, 13 §§, 16 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Bestämmelser om marknivåer bör betecknas med plushöjd över ett angivet
nollplan. Plushöjd bör betecknas med symbolen + 0.0
Egenskapsbestämmelser om mark och vegetation på kvartersmark bör
betecknas med gement n.

6.13 Utfart och stängsel – 4 kap. 9 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om utfartsförbud och stängsel mot allmän plats bör
betecknas med symboler på gränslinjerna som visar var utfart inte får
anordnas respektive var stängsel ska finnas.
Egenskapsbestämmelser om utfartsförbud bör betecknas med ofyllda
cirklar över användningsgräns. Egenskapsbestämmelser om var stängsel ska
finnas bör betecknas med fyllda cirklar över användningsgräns.
Utbredningens början och slut markeras på användningsgränsen med
halv cirkel.

6.14 Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer samt rivningsförbud –
4 kap. 8 §, 16 § punkt 2-4 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer samt rivningsförbud kan
enbart anges för befintlig befintliga byggnadsverk och miljöer.
Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer bör alltid kombineras med
utökad lovplikt för åtgärder som har påverkan på skyddsvärdet.
Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer samt rivningsförbud bör
betecknas med gement q.

6.15 Varsamhet – 4 kap. 16 § punkt 2 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Varsamhetsbestämmelser kan enbart anges för befintliga byggnadsverk.
Varsamhetsbestämmelser tydliggör vilka karaktärsdrag och värden hos
byggnadsverk som varsamheten speciellt ska inriktas på.
Varsamhetsbestämmelser bör betecknas med gement k.

6.16 Skydd mot störningar – 4 kap. 12 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser med krav på skyddsåtgärder bör kombineras med
administrativa bestämmelser om att lov för en åtgärd som innebär en
väsentlig ändring av markens användning inte kan ges förrän åtgärd som
uppfyller bestämmelsen om skydd mot störning är utförd.
Bestämmelser om högsta tillåtna nivåer på störning bör endast användas
undantagsvis.
Egenskapsbestämmelser om skydd mot störningar på kvartersmark bör
betecknas med gement m.
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7. Administrativa bestämmelser
7.1 Administrativa bestämmelser – 4 kap. 7, 14, 15, 17, 18, 21 samt 30 §§
PBL
Allmänt råd
Administrativa bestämmelser reglerar huvudmannaskap, genomförandetid,
ändrad lovplikt, villkor för lov, fastighetsindelning och upphävande av
strandskydd i detaljplan.
Administrativa bestämmelser kan användas för kvartersmark, vattenområden och allmän plats.
Administrativa bestämmelser för delar av planområdet bör betecknas med
fristående gement a.

7.2 Ändrad lovplikt – 4 kap. 15 samt 30 §§ PBL
Allmänt råd
Administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt bör alltid preciseras så att
det tydligt framgår vad som avses.
Administrativa bestämmelser om minskad marklovplikt bör preciseras
till vilken nivå schaktningen eller fyllningen får göras utan att lov krävs.

7.3 Fastighetsindelning – 4 kap. 18 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Fastighetsindelningsbestämmelser bör användas när en viss lösning för
fastighetsindelningen eftersträvas.
Bestämmelser om hur området ska vara indelat i fastigheter bör regleras
med en fastighetsindelningsgräns som gäller i sitt exakta läge. Fastighetsindelningsgräns bör betecknas med linjen:
Fastighetsgränser som ska upphöra att gälla bör betecknas med
överkorsad fastighetsindelningsgräns:

X

X

X

Fastighetsindelningsgränser gäller fram till planområdesgräns och är
oberoende av de övriga plangränsernas hierarki. Om en fastighetsindelningsgräns sammanfaller med någon plangräns bör den ritas ut ovanpå den
andra gränsen. Fastigheterna bör namnges med Lott följt av versala bokstäver i alfabetisk ordning.
Vid tredimensionell fastighetsbildning bör fastighetsindelningsbestämmelserna anges på en särskild plankarta och kompletteras med en sektion.

7.4 Rättighetsområden – 4 kap. 18 § punkt 2 och 4 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Bestämmelser för nya rättighetsområden och rättighetsområden som ska
upphöra bör betecknas med gement a, kompletterat med indexsiffra och
avgränsas med administrativa gränser.
Rättighetsgränser som ska upphöra att gälla bör betecknas med överkorsad administrativ gräns.

13

BFS 2013:xx
DPB 1

Dessa allmänna råd gäller från den xx månad 201x.
På Boverkets vägnar

XXX XXX

Förnamn Efternamn
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Konsekvensutredning av Boverkets allmänna råd för planbestämmelser för detaljplan

Övergripande svar på frågor i
konsekvensutredningsförordning

I detta avsnitt finns övergripande svar på frågeställningarna enligt
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelskrivning.
Bakgrund

I plan och bygglagens fjärde kapitel regleras vad kommunerna får
bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras anges inte direkt i lagen,
men ett praktiskt och väl inarbetat system för hur regleringen ska se ut på
plankartan har funnits sedan länge. Sedan 1950 har staten också tagit
fram anvisningar, allmänna råd och vägledning kring hur beteckningssystemet ser ut och vad det innebär.1
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Det senaste allmänna rådet, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser från 2002 är gjord till den äldre plan och bygglagen (1987:10).
Även om den nya lagen till stor del överensstämmer med den äldre så
finns det vissa delar gällande vad som ska och får regleras i detaljplan
som har ändrats eller tillkommit och därmed inte finns med i Boken om

1

Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens
publikation 1950:2
Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens
planverk publikation nr 37. 1970.
Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna
råd 1993:3.
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna
råd 1996:1.
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna
råd 2002:1
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detaljplan. De exempel på planbestämmelser som finns i boken är till viss
del inaktuella, i något fall felaktiga och inkonsekventa.
Ett annat problem med Boken om detaljplan och områdesbestämmelser är hur den är uppbyggd. Det är otydligt vad i texterna som är lag,
propositionstext, allmänna råd eller vanlig vägledning. När de allmänna
råden inte är tydligt definierade blir det svårt att hänvisa till dem eller
lyfta dem till en författningssamling.
Med de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan till Planoch bygglagen 2010:900 tar Boverket fram allmänna råd som är aktuella,
uppdaterade och tydliga.
Genom att införa de allmänna råden i Boverkets författningssamling
och hänvisa till den i vägledningstexterna blir det tydligt vad som är
allmänna råd, till skillnad från lag eller allmän vägledningstext.
Ambitionen är att göra de allmänna råden och vägledningen så tydlig
att de är lätta att tolka och följa vid planläggning och lovgivning.
Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Alternativa lösningar
Ett alternativ till att göra allmänna råd är att enbart skriva vägledning om
planbestämmelser. Vid en rättstillämpning väger allmänna råd tyngre än
vägledande text i en handbok.
För Boverket som myndighet med ansvar för att sprida kunskap om
Plan- och bygglagen blir det tydligare och för framtiden mer hanterbart
att tydligt särskilja vad som är allmänna råd och vad verket anser är
viktigt att lyfta fram. I arbetet med de allmänna råden dokumenteras
processen och motiven till de allmänna råden på ett sätt som gör det
möjligt att i framtiden förstå och bygga vidare på detta arbete.
Ett alternativ till allmänna råd eller enbart vägledande text i en handbok är att Boverket inte gör någotdera utan lämnar det fritt till kommuner
och andra användare att utforma detaljplaner på valfritt sätt. Eftersom de
allmänna råden inte är bindande är det alltid kommunerna som väljer att
följa dem eller inte. Det som de allmänna råden tillsammans med vägledningen erbjuder är ett system för planbestämmelser som är framtaget och
processat av den myndighet som har ansvar för den aktuella
lagstiftningen.
Ett annat alternativ är att regeringen ger Boverket föreskriftsrätt när
det gäller planbestämmelser och beteckningssystemet. Föreskrifter är
bindande regler från en myndighet och måste därför följas vid tillämpning och rättsprövning.
Effekter om inte regleringen görs
Om detaljplaner skulle tas fram utan någon central idé om hur de bör vara
uppbyggda och formulerade skulle det efter en tid leda till olika tillämpningar över landet. Det i sin tur kan leda till att det blir mindre förutsägbart vad planbestämmelser innebär och det blir svårare att tolka detaljplaner för såväl kommunens handläggare som privatpersoner, företagare
och rättsprövande instanser.
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En följd av detta kan vara att det blir svårare för till exempel hustillverkare och arkitekter att etablera sig på nya orter då det blir tidskrävande
att sätta sig in i olika kommuners olika system.
Olika system innebär också större svårigheter att enkelt byta arbetsplats då det blir längre inlärningsprocesser. Även för länsstyrelser och
domstolar blir tillsyn och rättstillämpningen svårare om systemen skiljer
sig åt över landet och mellan kommuner.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

De allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan berör alla som
arbetar med planering på detaljplanenivå, hantering av bygglov inom
detaljplan samt de som ska bygga. Berörda grupper är:
· Kommuner 290 st.
· Länsstyrelser, 21 st.
· Konsultföretag inom planering och arkitektur
· Programleverantörer
· Byggfirmor
· Byggherrar
· Mark- och miljödomstolarna
· Mark- och miljööverdomstolen
· Boverket
· Andra myndigheter
Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen

En konsekvens och därmed kostnad för användarna är den arbetsinsats
som krävs för att ta till sig information, till exempel genomläsning ca två
arbetsdagar, ta del av webseminarier en arbetsdag. Boverkets material
och informationsinsatser är dock kostnadsfria och medför enbart
arbetstidsbortfall.
Om de allmänna råden inte tas fram blir konskevensen en mer otydlig
situation där återkommande och tidsödande diskussioner och
tolkningssituationer uppstår mellan kommun och utövare. Om situationen
skulle bli den som beskrivs ovan med en alltmer olik tillämpning skulle
det medföra kostnader för till exempel byggföretag och arkitekter att i
varje ny kommun lära ett nytt system.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen

Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen. Förslaget har inga konsekvenser för
fri handel av varor och tjänster.
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Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser

Det behöver inte tas någon hänsyn till någon speciell tidpunkt utan ju
tidigare det allmänna rådet börjar gälla desto bättre förutsättningar finns
för att få en likartad och rättsäker tillämpning av lagstiftningen.
Boverket kommer att jobba med information på webben, nyhetsbrev
etc. Informationsinsatser är viktiga, både i allmänhet om vad allmänna
råd är och om de nya allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher
företagen är verksamma i samt storleken på företagen

Se beskrivning under Uppgifter om vilka som berörs av regleringen.
Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för
företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa
kostnader

Tidsåtgång för att ta till sig information, genomläsning ca två arbetsdagar, ta del av exempelvis webseminarier en arbetsdag. Boverkets
material och informationsinsatser är kostnadsfria och medför enbart
arbetstidsbortfall.
För programvaruleverantörerna innebär de allmänna råden att deras
program behöver uppdateras med nyheter och förändringar i systemet
vilket kräver en viss tid och arbetsinsats.
Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen
medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som
företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Programvaror som används för att framställa detaljplaner kan behöva
uppdateras. Här tillkommer en kostnad för programleverantörerna för
programutveckling och för användarna en eventuell kostnad för inköp.
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att
påverka konkurrensförhållandena för företagen

Målsättningen är att de allmänna råden ska vara tydliga och att
informationen ska vara tillgänglig för alla så att det inte ska kunna
medföra några konkurrensförhållanden. Förändringen skapar tydligare
regler vilket torde innebära att konkurrensen sker på ett mer likartat sätt.
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att
påverka företagen

Den föreslagna förändringen innebär ingen ytterligare påverkan.
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning

Införandet av allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan bedöms
inte medföra några konsekvenser som är olika beroende på företagens
storlek.
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Övriga konsekvenser

Förslaget bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande
perspektiv:
· Miljö
· Jämställdhet
· Barn
· Tillgänglighet
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Utgångspunkter
I en detaljplan ska kommunen enligt plan- och bygglagen bestämma och
ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Utifrån detta väljer kommunen vilka planbestämmelser som
behövs för att uppnå detaljplanens syfte. Inom respektive område kan
bestämmelser anges som styr hur områdena får användas. För att reglera
utformningen av områdena används egenskapsbestämmelser och för att
planen ska vara möjlig att genomföra kan olika administrativa bestämmelser tillföras.
I plan- och bygglagen regleras vad kommunerna får bestämma i en
detaljplan, men hur det ska göras styrs inte i lagen.
Om allt kommunen vill reglera med detaljplanen skrevs ut i klartext
på plankartan skulle den snabbt bli oläslig och överlastad med information. Därför har ett system med olika former av symboler och tecken
etablerats, de så kallade beteckningarna, som används på plankartan.
Dessa redovisas vid sidan av plankartan i en lista med de juridiskt
bindande planbestämmelserna. Till exempel är det brukligt att bestämmelsen som reglerar markanvändning för bostäder betecknas B på
plankartan.
Det är viktigt att tillgodose både behovet av rättsäkerhet och kravet på
tydlighet. Allmänhet, fastighetsägare och andra direkt berörda ska så
exakt som möjligt kunna bedöma innebörden, rättsverkan och de
ekonomiska konsekvenserna av en detaljplan.
Det beteckningssystem som finns är beprövat och innehåller en
gemensam stomme med möjligheter till variationer. Systemet har
successivt utvecklats för att anpassas till aktuella förhållanden.
Staten har sedan 1950 tagit fram anvisningar, allmänna råd och
vägledning kring hur beteckningssystemet ser ut och vad det innebär.
Det senaste allmänna rådet, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser från 2002 är gjord till den äldre plan och bygglagen (1987:10).
Även om den nya lagen till stor del överensstämmer med den äldre så
finns det vissa delar gällande vad som ska och får regleras i detaljplan
som har ändrats eller tillkommit och därmed inte finns med i Boken om
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detaljplan. De exempel på planbestämmelser som finns i boken är till viss
del inaktuella, i något fall felaktigt och inkonsekvent.
Ett annat problem med Boken om detaljplan och områdesbestämmelser är hur den är uppbyggd. Det är otydligt vad i texterna som är lag,
propositionstext, allmänna råd eller vanlig vägledning. När de allmänna
råden inte är tydligt definierade blir det svårt att hänvisa till dem eller
lyfta dem till en författningssamling.
Det finns inga allmänna råd om planbestämmelser till den nya planoch bygglagen. Boverket har enligt sin instruktion ett myndighetsansvar
för plan- och bygglagen, vilket innebär ett ansvar att ge stöd och vägledning i dess tillämpning.

Mål
Med de allmänna råden för planbestämmelser för detaljplan till plan- och
bygglagen 2010:900 tar Boverket fram allmänna råd som är aktuella,
uppdaterade och tydliga.
Genom att införa dem i Boverkets författningssamling och hänvisa till
den i vägledningstexterna blir det tydligt vad som är allmänna råd, till
skillnad från lag eller allmän vägledningstext.
Ambitionen är att göra de allmänna råden och vägledningen så tydlig
att den är lätt att tolka och följa vid planläggning och lovgivning.

Arbetsmetod
De allmänna råden om planbestämmelser är framtagna av en arbetsgrupp
på Boverket bestående av planerare, arkitekt och jurist. De allmänna
råden bygger på de vägledningstexter som Boverket lade ut på PBL
kunskapsbanken i november 2012. En del av vägledningstexterna
ansvarar Lantmäteriet för och de har även deltagit i arbetet med de
allmänna råden.

Tidigt samråd
Enligt förordningens 4§ 2p ska myndigheten, innan den beslutar om
allmänna råd, så tidigt som möjligt ge statliga myndigheter, kommuner,
landsting, organisationer, näringslivet och andra aktörer tillfälle att yttra
sig. Syftet med det tidiga samrådet är att få fram konstruktiva synpunkter
medan det finns stor möjlighet till påverkan, att skapa transparens, att
uppnå bred uppslutning och engagemang kring frågan och att
konsekvensutredningen och därmed beslutsunderlaget blir bättre.
Boverket har haft tidigt samråd om de allmänna råden i två steg. Dels
genom publicering av vägledning om planbestämmelser på PBL kunskapsbank sedan november 2012, dels genom en extern referensgrupp
under våren 2013.
Vägledningstexterna om planbestämmelser lades ut på kunskapsbanken i november 2012 i samband med ett webseminarium som hölls i
PBL-kommitténs regi. Boverket uppmanade på seminariet användarna att
komma med synpunkter på det som föreslogs i vägledningen eftersom
verket hade för avsikt att göra allmänna råd. En hel del kommentarer har

12

Inledning

kommit in på de aktuella sidorna, liksom till den mailadress som skapades för detta syfte. De synpunkter och komentarer som har kommit in har
dels gällt rent redaktionella förslag på texterna, dels synpunkter på de
förändringar som föreslogs. Synpunkterna har främst kommit in från
professionella användare på kommuner, länsstyrelser och konsulter.
Arbetsgruppen har gått igenom samtliga synpunkter och beaktat det som
varit relevant för de allmänna råden.
I början på 2013 bjöd Boverket in olika personer till att delta i en
extern referensgrupp om de allmänna råden. Personerna valdes ut utifrån
de nätverk som arbetsgruppen hade, via referenser eller som representanter för myndigheter. Målsättningen var att få en varierad grupp med
deltagare från kommuner, länsstyrelser, bransch och myndigheter. Samtidigt var önskemålet att gruppen inte skulle vara större än det gick att
hantera en träff med diskussioner. 11 personer ingår i den externa
referensgruppen och samtliga deltog på en heldagsträff 27 maj i
Stockholm. Deltagande var:
– Jurist Stadsbyggnadskontoret Stockholm
– Bygglovshandläggare Stadsbyggnadskontoret Malmö
– Planhandläggare Länsstyrelsen i Västernorrland
– Jurist Länsstyrelsen i Halland
– Jurist Stadsbyggnadskontoret Göteborg
– Specialist Lantmäteriet/adjungerad professor KTH
– Arkitekt Sweco
– Planeringsarkitekt FOJAB arkitekter
– Bygglovhandläggare Stadsbyggnadskontoret Stockholm
– Planeringsarkitekt Linköpings kommun
– Planeringsarkitekt Västerviks kommun
Under träffen den 27 maj gick referensgruppen tillsammans med delar av
arbetsgruppen från Boverket igenom förslaget till allmänna råd. Referensgruppen hade fått förslaget utskickat i förväg och hade med sig många
synpunkter och reflektioner. Boverket förde anteckningar under mötets
gång och flera av deltagarna skickade även in skriftliga synpunkter efter
mötet. Under juni tog arbetsgruppen på Boverket ställning till och gjorde
en hel del justeringar i förslaget till allmänna råd utifrån de synpunkter
som referensgruppen kommit med.

Remissförfarandet
Boverket planerar att sända de allmänna råden på remiss under ca sex
veckor hösten 2013. De allmänna råden kommer att skickas till ca 75
kommuner, samtliga länsstyrelser, andra berörda myndigheter och ett
urval av berörda branschföretag. Kommunurvalet har gjorts för att få en
spridning geografiskt, befolkningsmässigt och för att få kommuner med
varierade och komplexa planeringssituationer. För lista på remissadressater, se Bilaga 1. Remissen kommer även att läggas ut på Boverkets
hemsida så att alla som har synpunkter har möjlighet att lämna det.
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Nordisk jämförelse
De olika länderna i Norden har olika lagstiftningar vad om vad som får
regleras i planer vilket gör en jämförelse länderna emellan
ovidkommande.
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Generellt om de allmänna råden

Det har inte tidigare funnits allmänna råd om planbestämmelser som varit
upplagda och skilda från vägledningstexter på det sätt som de nu aktuella
allmänna råden. Därför är det svårt att tala om att det som nu görs som en
revidering av äldre råd. Boverket ser det mer som att det tas fram allmänna råd till den nya plan- och bygglagen. Till viss del är råden likartade
med de som fanns till äldre plan- och bygglagen i Boken om detaljplan
och områdesbestämmelser 2002.
De nya allmänna råden bygger på de vägledningstexter som publicerades på PBL kunskapsbanken i november 2012. Arbetsgruppen på
Boverket har sedan gått igenom texterna för att identifiera vad som bör
ges statusen allmänna råd.
Generellt kan sägas att det som handlar om hur planbestämmelserna
ska se ut och betecknas bedömts vara allmänna råd. Detta gäller till
exempel färger, linjer, bokstavsbeteckningar och förkortningar. Utöver
detta ingår bland annat vad som avses med olika användningar och hur de
kan kombineras med andra bestämmelser.
De allmänna råden är indelade i sju delar:
– Att reglera med planbestämmelser
– Gränser
– Användning av allmän platsmark
– Användning av kvartersmark
– Användning av vattenområde
– Egenskapsbestämmelser
– Administrativa bestämmelser
De allmänna råden utgår till stor del från texterna i kunskapsbanken,
men alla texter på PBL kunskapsbanken innehåller inte allmänna råd utan
består mer av lag och vägledning. Det innebär att indelningen i allmänna
råd inte är helt överensstämmande med antalet artiklar på kunskapsbanken.

Generellt om de allmänna råden

De motiv som beskrivs i konsekvensutredningen tar främst upp sådant
som är nytt jämfört med tidigare vägledning och som skiljer sig från de
allmänna råd som fanns till ÄPBL. I något fall kommenteras även sådant
som fanns i de tidigare råden, men bara om det är särskilt angeläget att
lyfta fram.
Konsekvenstexterna tar främst upp konsekvenser, risker och möjligheter för planering och lovgivning. Ekonomiska och andra konsekvenser
har tagits upp övergripande i de inledande avsnitten i konsekvensutredningen och nämns endast i undantagsfall till författningsförslagen.
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Författningsförslag med
konsekvenser

1. Att reglera med planbestämmelser
1.1 Att reglera med planbestämmelser – 4 kap. 1, 30, 32 §§ PBL
Allmänt råd
Mark- och vattenanvändningen inom ett område kan regleras med
planbestämmelser i en detaljplan.
Planbestämmelser bör formuleras så tydligt att det klart framgår
vad som inryms och vilken verkan bestämmelsen kommer att få.
Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och
användas för tolkning av planen. Endast det som är nödvändigt för
att uppnå syftet med detaljplanen bör regleras med planbestämmelser.
Planbestämmelser kan endast reglera åtgärder inom planområdet, med undantag för bestämmelserna i 4 kap 12 § punkt 3 planoch bygglagen.
Planbestämmelser bör inte innehålla hänvisningar till andra
dokument eller lagar. Vissa hänvisningar kan dock göras för att en
bestämmelse inte ska bli alltför omfattande, men då endast till en
begränsad och tydligt angiven del av planbeskrivningen.

Motiv
Det allmänna rådet är ett förtydligande av plan- och bygglagen. Plan och
bygglagen anger att mark- och vattenanvändningen får regleras med
detaljplan (PBL 4:1). Det allmänna rådets första stycke konkretiserar
detta till att det är planbestämmelserna i en detaljplan som är reglerande.
Andra stycket konkretiserar att planbestämmelserna bör vara tydligt
formulerade (PBL 4:32).
Tredje stycket förtydligar lagens skrivning om att detaljplanen inte får
vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte
(PBL 4:32). Det allmänna rådet konkretiserar det till att endast nödvändiga planbestämmelser bör tas upp i planen. En detaljplans syfte bör
förklara anledningen till detaljplanen och vad planen avser att uppnå.

Författningsförslag med konsekvenser

Planens syfte används även vid tolkning av planen vid till exempel
lovsansökan.
Fjärde stycket tar upp och förtydligar en detaljplans reglerande
verkan. Utgångspunkten är att en detaljplan enbart kan reglera inom
planområdet, men det finns ett undantag och det förtydligas i det
allmänna rådet. Femte stycket tar upp planbestämmelser med hänvisningar. Bestämmelser som innehåller hänvisningar till andra dokument
eller till andra lagar är ofta för otydliga för att uppfylla tydlighetskravet i
lagen. Detta gäller även bestämmelser som endast anger att ett visst
lagrum ska följas. I undantagsfall kan dock vissa hänvisningar behöva
göras för att en bestämmelse inte ska bli alltför omfattande. Boverket
anser att det om en hänvisning inte går att undvika endast bör hänvisas
till en tydligt angiven del av planbeskrivningen. Formuleringarna i den
hänvisade texten måste också uppfylla lagens krav på tydlighet och ha
stöd i fjärde kapitlet plan- och bygglagen. Planbeskrivningen följer
planen och detta gör hänvisningen lättare att hitta när planen ska tolkas.
Det är viktigt eftersom planer ofta har lång användningstid, då tolkning
ofta kan ske flera årtionden efter planens upprättande.
Konsekvenser
Boverkets bedömning är att det för användarna blir tydligare hur planbestämmelser kan och bör användas.
1.2 Beteckningssystemet – 4 kap. 26, 30§§ PBL
Allmänt råd
Planbestämmelserna bör skrivas på samma handling som plankartan och ges beteckningar på plankartan som visar var de gäller.
Planbestämmelser kan också gälla för hela planområdet och
behöver då ingen beteckning på plankartan.
Vid precisering av en planbestämmelse kan beteckningen
kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra.
Tillfällig användning bör betecknas med index kopplat till
huvudanvändningen och preciseras i planbestämmelsen.
Det är möjligt att kombinera flera olika användningar inom
samma område. Kombinationer av användningar bör betecknas
med respektive beteckningar. Vid färgläggning bör den dominerande användningens färg användas. Om användningsbestämmelserna tillåter två eller flera användningssätt och inget är
bestämt om fördelningen dem emellan är fördelningen helt fri.

Motiv
För att uppnå den tydlighet som lagen eftersträvar bör planbestämmelserna och plankartan finnas på samma handling vid en analog
presentation (PBL 4:30).
I det andra stycket föreslår de allmänna råden att vid behov av
precisering av bestämmelser görs det med index i form av en nedsänkt
siffra. Det kan även behövas om det finns flera olika bestämmelser som
har samma beteckningsbokstav men olika betydelser. Indexsiffrorna
brukar vanligtvis vara löpande.
Tredje stycket anger hur tillfällig användning kan anges. Tidigare
vägledning föreslog att tillfällig användning skulle anges med den
egentliga användningen följt av den tänkta tillfälliga inom klammer.
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Boverket anser att en eventuell tillfällig användning kan ses som en
precisering av en bestämmelse och anges därför som en sådan
tillsammans med en tidsangivelse.
Fjärde stycket tar upp hur beteckningar anges vid kombinationer av
användningar. Om marken med tanke på samhällsstruktur och omgivningsstörningar är lämplig för flera alternativa ändamål kan flera olika
användningar för kvartersmark kombineras. Om användningsbestämmelserna tillåter två eller flera användningssätt och inget är bestämt om
proportionerna dem emellan är fördelningen fri. Det innebär även att
marken kan användas uteslutande för en av de tillåtna användningarna.
Konsekvenser
Det allmänna rådet ger ökade möjligheter till flexibla planer. En flexibel
plan blir mer användbar och förlänger ofta planens aktualitet. Ett genomtänkt val av planbestämmelser kan bespara kommunen "onödigt" framtida planarbete.
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser.

2. Gränser
2.1 Gränslinjer – 4 kap 5 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Områden med olika bestämmelser på plankartan bör avgränsas
med olika typer av gränslinjer.
Linjebredden bör väljas så att kartbilden som helhet blir tydlig.
Tidigare gällande gränser bör inte redovisas i planer.
Alla gränser bör ritas ut i sitt faktiska läge på plankartan.

Motiv
Det är viktigt att de gränser som avgränsar planbestämmelser i en detaljplan är tydliga och skiljer sig från varandra, från illustrationslinjer och
från grundkartans gränser (PBL 4:30).
Tredje stycket anger att tidigare gällande gränser inte bör redovisas,
då det oftast inte är relevant och detaljplanen riskerar att bli överlastad
med information. När en detaljplan ersätts upphör de tidigare gränserna
och bestämmelserna att gälla och är inte längre av intresse.
Fjärde stycket anger att samtliga gränser bör ritas ut i sitt faktiska
läge. Detta är en anpassning till den digitala teknik som idag används för
att producera detaljplaner. Tidigare har ibland planområdesgränsen ritats
utanför det faktiska planområdet men med en digital hantering och
framställning så är det viktigt att plangränser anges i ett så exakt läge som
möjligt. Den digitala tekniken ger en annan möjlighet att vara mer precis i
såväl framställning som tolkning av planen.
Konsekvenser
Det allmänna rådet medför att planerna blir mer exakta och tydliga och
innebär att flera detaljplaner kan sammanställas och presenteras som en
helhet.
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2.2 Planområdesgräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Planområdesgräns bör anges med linjen:
Planområdesgräns begränsar det område på kartan som
detaljplanen omfattar.

Motiv
Det allmänna rådet om planområdesgräns har inte förändrats från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
2.3 Användningsgräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Användningsgräns bör anges med linjen:
Användningsgränser avgränsar områden med olika
användningar.

Motiv
Det allmänna rådet om användningsgräns har inte förändrats från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
2.4 Egenskapsgräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsgräns bör anges med linjen:
Egenskapsgränser avgränsar områden med
egenskapsbestämmelser.

Motiv
Det allmänna rådet om egenskapsgräns har inte förändrats från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
2.5 Administrativ gräns – 4 kap. 5 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Administrativ gräns bör anges med linjen:
Administrativa gränser avgränsar områden med administrativa
bestämmelser.
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Motiv
Det allmänna rådet om administrativ gräns har inte förändrats från
tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
2.6 Gränshierarki – 4 kap 5 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller
planområdesgräns.
En egenskapsgräns gäller fram till annan egenskapsgräns,
användningsgräns eller planområdesgräns.
En administrativ gräns gäller fram till annan administrativ
gräns, användningsgräns eller planområdesgräns.
Egenskapsgränser och administrativa gränser kan korsa
varandra utan inverkan på de bestämmelser som de reglerar.

Motiv
Det allmänna rådet om gränshierarki är ett förtydligande av förhållandet
mellan de olika gränserna och de planbestämmelser som de avgränsar.
(PBL 4:5)
Sista stycket anger att egenskapsgränser och administrativa gränser
kan korsa varandra utan att det får någon inverkan på de bestämmelser
som de reglerar. Tidigare har egenskapsgränsen använts i stor
utsträckning även för administrativa bestämmelser. För att särskilja och
förtydliga klargör det allmänna rådet vad som ska användas när. Detta då
de ofta hanterar olika typer av information och regleringar som ofta
överlappar varandra. Ett exempel på en administrativ bestämmelse som
kan behöva korsa egenskapsgränser är upphävande av strandskydd.
Eftersom den gränsen följer den organiska strandlinjen till skillnad mot
de mer tekniska övriga planlinjerna uppstår det lätt fält där informationen
annars skulle behövas upprepas.
Konsekvenser
Att egenskapsgräns och administrativ gräns ska kunna korsa varandra
innebär krav på tekniska lösningar som gör detta genomförbart i
framställning och tolkning av planer.
2.7 Kombinationer av plangränser – 4 kap 5 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
I de fall flera gränslinjer sammanfaller är det endast den högsta i
hierarkin som bör ritas ut på kartan. Detta gäller dock inte
egenskapsgränser och administrativa gränser som bör ritas ovanpå
varandra om de sammanfaller.

Motiv
Det allmänna rådet syftar till att på plankartan kunna uttrycka vilka
bestämmelser som gäller och var de gäller.
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Konsekvenser
En konsekvens av att egenskapsgräns och administrativ gräns ska kunna
kombineras är krav på tekniska lösningar som gör detta genomförbart i
framställning och tolkning av planer.

3. Användning av allmän platsmark
3.1 Användning av allmänna platser – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2,
30 § PBL
Allmänt råd
Med allmän platsmark menas all mark inom ett planområde som
inte ska utgöra kvartersmark eller vattenområde och som ska vara
allmänt tillgängligt och avsett för gemensamma behov.
Användningar av allmän platsmark bör på plankartan betecknas
med ord i klartext med versaler.
I användningen av allmänna platser ingår även anläggningar
och byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk.

Motiv
Första stycket anger vad som avses med allmän platsmark. Övrigt har inte
förändrats från tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.2 Torg – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen torg bör betecknas med versaler, TORG, och ges
vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen torg bör användas för alla typer av torg med
tillhörande verksamheter.

Motiv
Det allmänna rådet föreslår en ljust grå färgläggning, detta för att skilja ut
det som är planlagt mot grundkartan.
Andra stycket anger att beteckningen torg ska användas för alla typer
av torg. Behövs en precisering används indexsiffra.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.3 Väg – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen väg bör betecknas med versaler, VÄG, och ges vid
färgläggning ljust grå färg.
Användningen väg är allmän väg avsedd främst för trafik till,
från och/eller genom en tätort.

Motiv
Det allmänna rådet föreslår en ljust grå färgläggning, detta för att skilja ut
det som är planlagt mot det som ligger utanför planområdet.
I det allmänna rådet har flera tidigare användningar om trafik slagits
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samman. De tidigare användningarna INFART och GENOMFART ingår
i VÄG.
Närmare reglering bör inte göras i detaljplan utan i lokala
trafikföreskrifter.
Konsekvenser
Genom en färgläggning på de allmänna platserna blir det tydligare att
skilja ut det som är planlagt mot det som ligger utanför planområdet.
Boverket bedömer att det allmänna rådet klargör att trafikföring inte
närmare regleras i detaljplan. En positiv konsekvens blir att trafikföreskrifterna inte riskerar att strida mot detaljplaner i lika stor utsträckning
som tidigare. Vid behov av förändringar är det enklare att ändra
trafikföreskrifter än detaljplaner.
3.4 Huvudgata – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen huvudgata bör betecknas med versaler,
HUVUDGATA, och ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen huvudgata är avsedd främst för trafik mellan
olika områden inom en tätort.

Motiv
Det allmänna rådet föreslår en ljust grå färgläggning, detta för att skilja ut
det som är planlagt mot det som ligger utanför planområdet.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.5 Lokalgata – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen lokalgata bör betecknas med versaler,
LOKALGATA, och ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen lokalgata är avsedd främst för trafik som har sitt
mål vid gatan.

Motiv
Det allmänna rådet föreslår en ljust grå färgläggning, detta för att skilja ut
det som är planlagt mot det som ligger utanför planområdet.
Andra stycket anger att användningen lokalgata främst är avsedd för
trafik som har sitt mål vid gatan. Användningen omfattar även det som
tidigare betecknades INDUSTRIGATA, BUSSGATA,
GÅNGFARTSOMRÅDE och GÅGATA. Anledningen är att det oftast är
lämpligare att göra den typen av preciseringar av lokalgatan genom
exempelvis lokala trafikförordningar som är enklare att justera vid behov
än en detaljplan.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
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3.6 Gång- och cykelväg – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen gång- och cykelväg bör betecknas med versaler,
GC-VÄG, och ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen GC-väg är avsedd för gång-, cykel- och
mopedtrafik.

Motiv
Det allmänna rådet föreslår en ljust grå färgläggning, detta för att skilja ut
det som är planlagt mot det som ligger utanför planområdet.. I tidigare
vägledning från Boverket hade användningen beteckningen GCM-väg. I
det allmänna rådet har M:et tagits bort, då mopedtrafik (högst 30 km/h) är
tillåtet på gång- och cykelväg. Frågan regleras genom annan lagstiftning.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.7 Parkeringsplats – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 13, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Användningen parkeringsplats bör betecknas med versaler, PPLATS, och ges vid färgläggning ljust grå färg.
Användningen p-plats är avsedd för parkering för alla slags
fordon.

Motiv
Det allmänna rådet föreslår en ljust grå färgläggning, detta för att skilja ut
det som är planlagt mot det som ligger utanför planområdet. . I övrigt
motsvarar det allmänna rådet tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.8 Park – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen park bör betecknas med versaler, PARK, och ges
vid färgläggning grön färg.
Användningen park bör användas för grönområden som kräver
skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår även
komplement för parkens användning.

Motiv
Det allmänna rådet om park har inte förändrats i sak från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.9 Natur – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen natur bör betecknas med versaler, NATUR, och ges
vid färgläggning grön färg.
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Användningen natur bör användas för friväxande grönområden
som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning.
Även mindre park- vatten- och friluftsanläggningar ingår. I
användningen ingår även komplement för naturområdets
användning.

Motiv
Det allmänna rådet om natur har inte förändrats i sak från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
3.10 Skydd – 4 kap. 5 § punkt 2, 8 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen skydd bör betecknas med versaler, SKYDD, och
ges vid färgläggning grön färg.
Användningen skydd bör användas för områden som skyddar
mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion.

Motiv
Det allmänna rådet om skydd har inte förändrats i sak från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.

4. Användning av kvartersmark
4.1 Användning av kvartersmark – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2,
30 § PBL
Allmänt råd
Med kvartersmark menas all mark inom ett planområde som inte
ska utgöra allmän plats eller vattenområde.
Användningar av kvartersmark bör på plankartan betecknas
med fristående versal bokstav.

Motiv
Första stycket anger vad som avses med kvartersmark. Övrigt har inte
förändrats från tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
4.2 Bostäder – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen bostäder bör betecknas med versalt B och ges vid
färgläggning gul färg.
Användningen bostäder bör användas för boende i olika former.
Boendet är huvudsyftet och är av varaktig karaktär. Även
bostadskomplement ingår i användningen.
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Motiv
Det allmänna rådet om användningen boende har inte förändrats i sak
från tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
Allmänt råd
4.3 Centrum – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen centrum bör betecknas med versalt C och ges vid
färgläggning brun färg.
Användningen centrum kan användas för handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt
eller på annat sätt ska vara lätta att nå för många människor.

Motiv
Det allmänna rådet om användningen centrum har inte förändrats i sak
från tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
4.4 Vård – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen vård bör betecknas med versalt D och ges vid
färgläggning röd färg.
Användningen vård bör användas för all slags vårdverksamhet
som avser människor och som bedrivs i särskilda lokaler.

Motiv
Skillnaden mot tidigare vägledning från Boverket är att användningen
vård har avgränsats till att enbart gälla människor, inte även djur som
tidigare. Anledningen till avgränsningen är att förtydliga användningen.
Boverket anser att de olika användningarna har alltför olika
förutsättningar, krav och omgivningspåverkan för att betecknas på samma
sätt. Djurrelaterade verksamheter börläggas under användningen L
Odling och djurhållning. Se 4.10.
Konsekvenser
Det allmänna rådet innebär en ökad tydlighet.
4.5 Tekniska anläggningar – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 §
PBL
Allmänt råd
Användningen tekniska anläggningar bör betecknas med versalt E
och ges vid färgläggning blågrå färg.
Användningen tekniska anläggningar bör användas för alla
typer av anläggningar för tekniskt ändamål.
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Motiv
Det allmänna rådet har fått en mer generell skrivning som omfattar fler
typer av anläggningar än tidigare vägledning från Boverket. Boverket
anser det önskvärt att hålla användningen öppen och inte begränsa
eventuell ny och önskvärd teknik.
Konsekvenser
Det allmänna rådet innebär att användningen blir mer användbar och
tidsenlig.
4.6 Flygtrafik – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen flygtrafik bör betecknas med versalt F och ges vid
färgläggning grå färg.
Användningen flygtrafik bör användas för de områden,
anläggningar och byggnader som behövs för flygverksamheten och
kompletterande handel och service till resenärer.

Motiv
Det allmänna rådet har jämfört med tidigare vägledning från Boverket
fått ett tillägg som även omfattar kompletterande handel och service till
resenärer i användningen flygtrafik. Anledningen är ett förtydliganden
som bättre motsvarar de behov som finns.
Konsekvenser
En eventuell konsekvens kan bli att det blir svårbedömt vad som är
kompletterande handel till skillnad från fristående. För större
anläggningar med en förväntning på mer omfattande handel kan det
därför vara lämpligt med en kombination med användningen
detaljhandel.
4.7 Detaljhandel – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen detaljhandel bör betecknas med versalt H och ges
vid färgläggning brun färg.
Användningen detaljhandel bör användas för köp och försäljning
av varor och tjänster.

Motiv
Det allmänna rådet har ändrats genom att genom att användningen heter
detaljhandel istället för handel som i tidigare vägledning från Boverket.
Med detaljhandel avses handel med enskilda varor till framförallt
privatpersoner. Avsikten har varit att förtydliga och särskilja från handel
på den nya användningen Z verksamhetsområde. Se mer under 4.20.
Konsekvenser
Användningen kan upplevas mer begränsande med ett mindre
tolkningsutrymme. Boverket anser att det är mer tydligt vad som avses
med användningen. Eftersom Boverket samtidigt föreslår en ny
användning för verksamhetsområden bör det inte uppstå några problem i
praktiken.
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4.8 Industri – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen industri bör betecknas med versalt J och ges vid
färgläggning blågrå färg.
Användningen industri bör användas för all slags produktion,
lagring, partihandel och hantering av varor. I användningen
industri kan även drivmedelsförsäljning och fordonsservice ingå.

Motiv
Det allmänna rådet om användningen industri har inte förändrats i sak
jämfört med tidigare vägledning. Däremot har Boverket infört en ny
användning för Z verksamhetsområde som omfattar delar av det som
tidigare låg under industri. Se mer under 4.20.
Drivmedelsförsäljning och fordonsservice, som tidigare utgjorde en
egen användning kan nu ingå i industri, vilket är en anpassning till
dagens behov.
Konsekvenser
Boverket anser att det är tydligare vad som avses med användningen
industri.
4.9 Kontor – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen kontor bör betecknas med versalt K och ges vid
färgläggning brun färg.
Användningen kontor bör användas för personaltät verksamhet
med liten eller ingen varuhantering.

Motiv
I tidigare vägledning från Boverket ingick hotell i verksamheten kontor. I
det nya allmänna rådet har hotell tagits bort då Boverket anser att kontor
och hotell inte är likartade användningar. Användningarna har olika
omgivningspåverkan, krav på miljö och förutsättningar. Boverket har
också noterat att hotell uppförda på kontorsmark övergått till
lägenhetshotell som är att betrakta som boende. Eftersom kontor ofta har
använts som användning där boende inte bedömts lämplig av olika skäl är
detta inte någon önskvärd utveckling. Hotell har i de allmänna råden nu
en egen användning O Hotell, se 4.13.
Konsekvenser
När hotelltillhörigheten på kontorsanvändning försvinner på nya planer
kan planerna komma att upplevas mindre flexibla. En förhoppning är
dock att planerna blir tydligare och om det är lämpligt med både kontor
och hotell så kan kommunerna ange en kombination av dessa, vilket blir
tydligare vid tolkning av planen.
4.10 Odling och djurhållning – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 §
PBL
Allmänt råd
Användningen odling och djurhållning bör betecknas med versalt
L och ges vid färgläggning ljusgrön färg.
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Användningen odling och djurhållning bör användas för alla
typer av växtodling, djurhållning, djurvård, begravningsplats för
djur samt de byggnader som behövs för respektive verksamhet.
Även verksamhetsanknuten försäljning ingår.

Motiv
Användningen odling har jämfört med tidigare vägledning från Boverket
fått tillägget djurhållning. Anledningen är att det saknades en egen
användning för verksamheter med djur. Tidigare har djurrelaterade
verksamheter funnits i flera andra användningar, men har nu samlats
under Odling och djurhållning.
Konsekvenser
En konsekvens av en bred användning är att det ofta måste preciseras i
planen vad som avses.
4.11 Begravning – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen begravning bör betecknas med versalt M och ges
vid färgläggning lila färg.
Användningen begravning bör användas för den verksamhet
samt de byggnader och anläggningar som behövs för begravning.

Motiv
Det allmänna rådet om användningen begravning har inte förändrats i sak
från tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
4.12 Friluftsliv och camping – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 §
PBL
Allmänt råd
Användningen friluftsliv och camping bör betecknas med versalt
N och ges vid färgläggning mörkgrön färg.
Användningen friluftsliv och camping bör användas för
campingplatser med tillhörande verksamheter. Områden som ska
vara till för det rörliga friluftslivet ingår i ändamålet.
Campingplatser är därför avsedda endast för tillfällig uthyrning.

Motiv
Användningen N friluftsliv och camping har ersatt den tidigare
beteckningen N friluftsområde. Anledningen är att förtydliga att camping
är förenligt med rörligt friluftsliv, till skillnad mot mer varaktigt boende.
Motivet är att skydda områden som är till för det rörliga friluftslivet.
Konsekvenser
Avsikten är att det ska bli svårare att omvandla campingplatser till
boende.
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4.13 Hotell – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen hotell bör betecknas med versalt O och ges vid
färgläggning turkos färg.
Användningen hotell kan användas för alla typer av tillfällig
övernattning samt konferenslokaler.

Motiv
Användningen hotell är ny. Tidigare var hotell en möjlig verksamhet på
användningen kontor, men Boverket anser att i nya planer bör det ges en
egen användning då de har olika omgivningspåverkan, krav på miljö och
förutsättningar.
Konsekvenser
Ett problem med att verksamheter byter tillhörighet är att det kan
upplevas rörigt och svårtolkat. För att tolka planen måste man veta när
planen gjordes och vilken vägledning som gällde då. Förhoppningen med
den nya användningen är att det tydligare ska framgå vad som avses med
planen och att användningen ska vara lämplig i alla planer där den
förekommer.
4.14 Parkering – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 13, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Användningen parkering bör betecknas med versalt P och ges vid
färgläggning grå färg.
Användningen parkering bör användas för alla slag av
självständiga parkeringsanläggningar.

Motiv
Det allmänna rådet om användningen parkering har inte förändrats i sak
från tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
4.15 Besöksanläggningar – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen besöksanläggningar bör betecknas med versalt R
och ges vid färgläggning rosa färg.
Användningen besöksanläggningar bör användas för
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och
religiösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med
tillhörande byggnader och övriga besöksanläggningar.

Motiv
Användningen besöksanläggningar är en sammanläggning av
användningarna R kultur och Y idrott som fanns i tidigare vägledning
från Boverket. Idag är allt oftare gränserna mellan funktionerna i dessa
användningar mer flytande. Verksamheten i en byggnad kan ena dagen
vara sporthall, för att till helgen användas för konsert eller som
utställningshall. Gemensamt är dock att verksamheterna riktar sig till
besökare, antingen som utövare eller som publik. Det ställer krav på

30

Författningsförslag med konsekvenser

tillgänglighet och framkomlighet. Det allmänna rådet föreslår därför
användningen R besöksanläggning.
Konsekvenser
En konsekvens av en så bred användning som besöksanläggning kan vara
att det ofta uppkommer behov av precisering av bestämmelsen. Detta
eftersom en opreciserad användning utan inskränkningar kan tänkas
medge många olika typer av besöksanläggningar En konsekvens av den
nya användningen kan vara en viss otydlighet jämfört med äldre planer
vad som är möjligt och inte. Boverket anser dock att fördelarna med en
gemensam användning för besöksanläggningar överväger detta.
4.16 Skola – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen skola bör betecknas med versalt S och ges vid
färgläggning röd färg.
Användningen skola bör användas för alla slag av skolor,
undervisnings- och forskningslokaler. Även förskolor och
fritidshem ingår i användningen skola.

Motiv
Det allmänna rådet om användningen skola har inte förändrats i sak från
tidigare vägledning från Boverket. Språket har typ moderniserats för att
följa utvecklingen.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
4.17 Trafik – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen trafik bör betecknas med versalt T och ges vid
färgläggning grå färg.
Användningen trafik bör användas för väg- och spårtrafik samt
vägreservat som tar i anspråk kvartersmark. Till ändamålet räknas
även alla de byggnader och anläggningar som kan behövas.

Motiv
Användningen trafik har fått en något mer generell beskrivning jämfört
med tidigare vägledning från Boverket vilket medför ett litet större
tolkningsutrymme.
Konsekvenser
Avsikten med den mer generella skrivningen är att göra användningen
lättare att använda.
4.18 Lager – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen lager bör betecknas med versalt U och ges vid
färgläggning blågrå färg.
Användningen lager bör användas för lagring av material och
varor. Även partihandel med lagervaror ingår.
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Motiv
I arbetet med de allmänna råden har det förts diskussioner om att ta bort
användningen lager då den funktionen finns med i användningarna
handel, industri och verksamhetsområde. Men användningen har lämnats
kvar då den även kan vara användbar som egen användning, inte minst
som skyddsområde mellan industri och verksamheter som är känsliga för
störningar.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
4.19 Hamn – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen hamn bör betecknas med versalt V och ges vid
färgläggning blågrå färg.
Användningen hamn bör användas för verksamheter som hör till
sjötrafiken men som befinner sig på land. Kompletterande handel
och service ingår.

Motiv
I det allmänna rådet finns ett tillägg om kompletterande handel och
service som inte finns i tidigare vägledning från Boverket. Anledningen
är att möjliggöra den praktiska funktionen i färjeterminaler mm.
Konsekvenser
Genom att öppna för kompletterande handel finns det en risk att
bestämmelsen används på olämpligt sätt. Risken bedöms dock som liten
och uppvägs av att användningen blir mer flexibel och användbar.
4.20 Verksamhetsområde – 4 kap. 5 § punkt 3,11 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen verksamhetsområde bör betecknas med versalt Z
och ges vid färgläggning beige färg.
Användningen verksamhetsområde bör användas för detalj- och
partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Motiv
I det allmänna rådet finns en ny användning, Z verksamhetsområde. De
flesta tätorter har områden med verksamheter som är svåra att placera in i
någon av de andra mer specificerade användningarna och som motsvarar
det som i äldre planer angavs som småindustri. Idag finns det ofta ett stort
inslag av service och handel i dessa områden. Verksamheterna behöver
en del ytor liksom parkerings- och angöringsmöjligheter. Ofta tillkommer
de här typerna av verksamhetsområden på planerad industrimark där
trafikförsörjningen inte är dimensionerad för att klara av handelns behov.
Syftet med Z-områden är att tydliggöra en typ av områden som finns men
som är svår att planera för och för att uppmärksamma behovet av goda
trafiklösningar i dessa områden.
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Konsekvenser
Boverket anser att användningen Z verksamhetsområden fyller ett behov
som inte uppfyllts av de användningar som funnits i tidigare
vägledningar. En konsekvens av införandet av den nya användingen kan
bli att det blir svårt att avgöra var gränsen går gentemot ett rent handelseller industriområde. En risk kan vara att kommunerna väljer att enbart
använda sig av Z-områden, vilket kan medföra problem för industrier
med större omgivningspåverkan att etablera sig.
Borttagna användningar

I de allmänna råden finns inte två användningar och beteckningar med
som funnits i tidigare vägledning från Boverket, senast Boken om
detaljplan och områdesbestämmelser 2002.
G Bilservice
I de allmänna råden finns motsvarande verksamhet som tidigare hade
användningen G bilservice i detta råd på Z verksamhetområde och J
industri. Anledningen till att användningen har tagits bort är att den inte
bedöms behövas mer då Z-områden kan användas och anses vara mer
flexibla för framtida behov.
Y Idrott
Användningen Y idrott finns nu i samlingsbestämmelsen R
Besöksanläggningar, se 4.15.
Q användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden
Q har tidigare haft betydelsen "Användning anpassad till bebyggelsens
kulturvärden", även kallat "kulturreservat". Sådana områden var avsedda
enbart för befintlig, kulturhistorisk bebyggelse. Användningen var fri så
länge den inte inkräktade på själva bevarandet eller störde omgivningen.
Om visst användningssätt behövde förhindras med hänsyn till
omgivningen eller av annat skäl skulle bestämmelsen preciseras.
Eftersom plan- och bygglagen anger att en användning ska anges på
kvartersmark anser Boverket att en användning som anger fri användning
inte uppfyller lagkraven.
Det har under det tidiga samrådet framförts kritik mot att möjligheten
till så kallade Q-områden försvinner. Eftersom skydd istället kan anges
med egenskapsbestämmelser så har kritiken mest handlat om att det varit
smidigt att ta till Q när man inte riktigt vetat vad äldre bebyggelse med
kulturvärden ska användas till. Boverket anser dock att det i så fall är
bättre och tydligare att ange en kombination av de användningar som är
lämpliga istället för att lämna användningen fri.

5. Användning av vattenområde
5.1 Användning av vattenområde – 4 kap. 5 § punkt 3, 30 § PBL
Allmänt råd
Med vattenområde menas vatten inom ett planområde som ska
vara öppet vatten.
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Användningar av vattenområde bör på plankartan betecknas
med versal W och ges vid färgläggning blå färg.
Vattenområden kan göras möjliga för en användning och
betecknas då med tillägg av ytterligare versal ur användningslistan
för kvartersmark. Samma avgränsningar gäller då som för
motsvarande användning på kvartersmark.
Alla anordningar under, i eller över vattnet bör regleras med
egenskapsbestämmelser.

Motiv
Det allmänna rådet har inte förändrats i sak jämfört med tidigare
vägledning från Boverket. Det har gjorts ett förtydligande att det är
egenskapsbestämmelser som kan användas på vattenområde.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.

6. Egenskapsbestämmelser
6.1 Egenskapsbestämmelser – 4 kap. 2 §, 5 § punkt 2, 6 §, 8 § punkt
2, 9, 10 §§, 11 § punkt 1 och 3, 12, 13, 16, 18, 30, 32 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser preciserar och avgränsar utnyttjandegrad,
begränsningar, fastighetsstorlek, markens anordnande, placering,
utformning och utförande av byggnadsverk, störningsskydd samt
utformning av allmänna platser.
Egenskapsbestämmelser på allmän platsmark bör oftast
betecknas med ord i klartext/förkortningar skrivna med gemener.
Egenskapsbestämmelser på kvartersmark och vattenområde bör
oftast betecknas med en fristående gemen bokstav. Utöver detta
kan egenskapsbestämmelser även betecknas med symboler,
punkter, raster, linjer och mått.
Inom samma avgränsade område kan flera
egenskapsbestämmelser gälla.
Egenskapsbestämmelser bör endast användas när det är
nödvändigt för att uppnå planens syfte.

Motiv
Det allmänna rådet är ett förtydligande av den äldre vägledningen från
Boverket där det inte framgått tillräckligt tydligt hur bestämmelser om
utformning av allmän plats och egenskapsbestämmelser på kvartersmark
och vattenområden ska betecknas och användas. Syftet med
förtydligandet är att det ska bli tydligare vad som är allmän platsmark
respektive kvartersmark och vattenområde.
Sista stycket är ett förtydligande av PBL 4:32 sista stycket om att
detaljplanen inte får vara mer detaljerad än nödvändigt. Det allmänna
rådet konkretiserar detta till att egenskapsbestämmelser enbart ska
användas när det behövs för att uppnå planens syfte.
I tidigare vägledning beskrevs möjligheten att reglera hastighet och
fordonsflöden som utformning av allmän plats, det vill säga
egenskapsbestämmelser. Då Boverket idag inte kan finna något lagstöd
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för en sådan reglering i detaljplan finns inte detta med i de allmänna
råden.
Konsekvenser
Konsekvensen av att det blir tydligare hur allmän platsmark respektive
kvartersmark och vattenområde ska betecknas kan bli att äldre planer
upplevs mer svårtolkade eftersom det tidigare har varit mer otydligt.
6.2 Utnyttjandegrad – 4 kap 11 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan reglera
exploateringens största och minsta omfattning inom ett område.
Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan anges
antingen som andel i procent eller med fasta tal. Bestämmelsen bör
betecknas med gement e följt av antingen procenttal eller areamått.
Alla areamått bör anges i kvadratmeter.

Motiv
Det allmänna rådet förtydligar vad utnyttjandegrad är och hur det
används. Tidigare vägledning var oklart formulerad när det gäller
utnyttjandegrad.
Konsekvenser
Boverkets bedömning är att det allmänna rådet ger bättre förutsättningar
för att tydligt reglera utnyttjandegraden.
6.3 Begränsning av markens utnyttjande – 4 kap. 11 § punkt 1, 16 §
punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Möjligheten att begränsa var det får byggas eller begränsa det som
får byggas kan regleras med prickad mark.
Prickmark betyder att byggnad inte får byggas. Prickmark bör
betecknas med rastret:

Korsmark betyder att endast i planen angiven typ av
komplementbyggnad får byggas. Korsmark bör betecknas med
rastret:

Ringmark betyder att marken får byggas under eller över med
bjälklag. Ringmark bör betecknas med rastret:
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Motiv
I det allmänna rådet har de olika typerna av ”prickad mark” samlats under
rubriken Begränsning av markens bebyggande. I tidigare vägledning
fanns även de olika typerna av markreservat a under den rubriken, men
dessa har getts en egen rubrik då de skiljer sig från prickad mark i fråga
om lagstöd och syfte.
I det allmänna rådet har de olika typerna av prickad mark namngetts.
Jämfört med den äldre vägledningen har en typ tagits bort, den som
tidigare hade bestämmelsen Marken får byggas under(över) med ett
bjälklag som planteras. Samtidigt har ringmark fått en enklare bestämmelse och kan därmed anses omfatta båda de tidigare bestämmelserna
och preciseras vid behov.
Prickmark är inte riktigt samma bestämmelse som förut. Det är
historiskt en av de mest använda egenskapsbestämmelserna och har haft
en väl inarbetad betydelse, marken får inte bebyggas, vilket i allmänna
ordalag har avsett byggnader och vissa anläggningar. I PBL 2010:900
infördes i första kapitlet ett antal legaldefinitioner, varav bebygga var en
av dessa. Bebygga fick därmed en annan och betydligt vidare betydelse
än vad som tidigare har avsetts i planbestämmelser. För att mer motsvara
den tidigare betydelsen har det allmänna rådet angivit bestämmelsen
Byggnad får inte byggas.
Konsekvenser
Att prickmark inte har samma betydelse nu som i tidigare vägledning kan
ge upphov till tolkningsproblem för planer som upprättats enligt nya
plan- och bygglagen under tiden 2 maj 2011 fram till införandet av de nya
allmänna råden.
6.4 Markreservat för allmännyttiga ändamål – 4 kap 6, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Ett markreservat innebär att ett område reserveras för att ge
utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål.
Markreservat bör bara användas om det på ett rimligt sätt kan
kombineras med den huvudsakliga markanvändningen.
Markreservat där marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar bör betecknas med gement u.
Mark som ska vara tillgänglig för allmännyttig luftledning bör
betecknas med gement l.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttiga energianläggningar
bör betecknas med gement h.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttiga anläggningar för
elektronisk kommunikation bör betecknas med gement c.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik
bör betecknas med gement x.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttig körtrafik bör
betecknas med gement z.
Mark ska vara tillgänglig för allmännyttig vägtrafiktunnel bör
betecknas med gement t.
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Motiv
I det allmänna rådet har markreservat för allmännyttiga ändamål fått en
egen rubrik och skilts från begränsning av markens bebyggande som det
stod under i tidigare vägledning.
För att motsvara lagtexten har två nya beteckningar och bestämmelser
om markreservat tillkommit jämfört med tidigare vägledning, det är h
energianläggning och c elektronisk kommunikation. De flesta sådana
anläggningar kan troligen även passa under u underjordisk ledning, men
genom att ge dem egna beteckningar motsvarar vägledningen lagstiftningens nya innehåll och underlättar för ny teknik. Bestämmelserna blir
tydligare.
Även om lagtexten säger markreservat för allmänt ändamål har
Boverket tillsammans med Lantmäteriet kommit fram till att bestämmelsen bör vara markreservat för allmännyttiga ändamål. Begreppet
allmänt ändamål har tidigare använts i sammanhanget "kvartersmark för
allmänt ändamål". I det sammanhanget innebär begreppet sådan
verksamhet som har ett offentligt organ som huvudman, det vill säga stat,
landsting eller kommun. När begreppet allmänt ändamål används i
samband med bestämmelserna om markreservat har det en annan innebörd, nämligen att tillgodose allmännyttiga ändamål och utesluter inte att
verksamheten bedrivs av enskilda eller offentligt ägda bolag. Genom att
ändra bestämmelsen till markreservat för allmännyttigt ändamål
möjliggörs detta.
I tidigare vägledning fanns g gemensamhetsanläggning tillsammans
med markreservaten. I det allmänna rådet har det fått en egen rubrik då
det inte är ett markreservat för allmännyttigt ändamål. Se 6.5.
I tidigare vägledning fanns y markreservat för utfart över angränsande
fastighet. Eftersom det inte finns något lagstöd i plan- och bygglagen för
ett sådant markreservat och det inte gäller ett allmänt ändamål är det inte
med i det nya allmänna rådet.
Konsekvenser
När det blir fler typer av markreservat finns det risk att det blir svårt att
avgöra gränserna dem emellan, men samtidigt så motsvarar det allmänna
rådet lagstiftningen och vid framtida ny teknik ska inte en brist på
lämpliga planbestämmelser vara ett hinder.
6.5 Markreservat för gemensamhetsanläggningar – 4 kap. 18 § punkt
3, 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om markreservat där marken ska vara
tillgänglig för gemensamhetsanläggning bör betecknas med
gement g.

Motiv
I tidigare vägledning fanns g gemensamhetsanläggning tillsammans med
de övriga markreservaten. I det allmänna rådet har det fått en egen rubrik
då det inte är ett markreservat för allmännyttigt ändamål. Gemensamhetsanläggningar är till för vissa fastställda fastigheters behov. Syftet med att
ge gemensamhetsanläggning en egen rubrik skilt från övriga markreservat är att tydliggöra denna skillnad.
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Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.6 Fastighetsstorlek – 4 kap. 18, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om största och minsta fastighetsstorlek
bör betecknas med gement d.

Motiv
Kommunen kan i detaljplanen bestämma en största eller minsta fastighetsstorlek. Enligt ÄPBL kunde kommunen i detaljplanebestämmelser
ange "principerna för fastighetsindelningen" vilket kunde uttryckas på
olika sätt. Detta har i PBL 2010:900 preciserats till att endast avse
fastighetsstorlek. I tidigare vägledning kunde fastighetsbestämmelser
anges under beteckning e. I de allmänna råden anges att beteckningen för
bestämmelser om minsta eller största fastighetsstorlek är ett gement d.
Konsekvenser
Genom att bestämmelser om fastighetsstorlek får en egen rubrik i det
allmänna rådet och en egen beteckning blir bestämmelsen tydligare vid
tolkning av planer. Det allmänna rådet motsvarar nu också lagstiftningen
efter lagändringen.
6.7 Placering – 4 kap. 16 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om placering kan användas för att reglera
byggnadsverks placering dels på tomten i förhållande till
granntomter, eller på fastighet i förhållande till grannfastigheter
och dels på tomt eller fastighet i förhållande till gata och
omgivning.
Egenskapsbestämmelser om placering bör betecknas med
gement p.

Motiv
Det allmänna rådet om placering har inte förändrats i sak från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.8 Byggnadstyper – 4 kap. 11 § punkt 3, 16 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om byggnadstyper används för att reglera
typ av byggnad och lägenhetsfördelning.
Egenskapsbestämmelser om byggnadstyper bör betecknas med
gement v.

Motiv
I vägledningar till ÄPBL har motsvarande bestämmelser beskrivits under
rubriken Utformning, Utseende, Utförande. I det allmänna rådet har en
del av bestämmelserna som tidigare låg under Utformning, Utseende,
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Utförande delats upp i Byggnadstyper, Utseende, Höjd på byggnader och
Byggnadsteknik. Syftet är att särskilja de olika bestämmelserna och för
att få vägledningen praktiskt hanterbar.
Konsekvenser
Avsikten med uppdelningen i flera rubriker och bestämmelser är att det
ska bli tydligare och att planerna ska bli mer lättolkade.
6.9 Utseende – 4 kap. 16 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om utseende reglerar mindre delar på
byggnadsverk, fasadutsmyckningar, material och kulörer på
byggnadsverk.
Egenskapsbestämmelser om utseende på nya byggnader bör
betecknas med gement f.

Motiv
Det allmänna rådet motsvarar tidigare vägledning, men tydliggör
ytterligare vad som omfattas.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.10 Höjd på byggnader – 4 kap. 11 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med
bestämmelser som reglerar markens höjdförhållanden och
höjdlägen.
Då markförhållandena är mycket oregelbundna bör höjd på
byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan.
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Våningsantal bör betecknas med siffra i fyrkant:

Högsta nockhöjd i meter bör betecknas med symbolen:

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet bör betecknas med
symbolen:

Högsta totalhöjd i meter bör betecknas med symbolen:

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet bör betecknas med
symbolen:

Högsta byggnadshöjd i meter bör betecknas med symbolen:

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet bör betecknas
med symbolen:

Med takvinkel regleras takets lutning i grader. Takvinkel kan
anges antingen som en exakt vinkel, en minsta eller största vinkel
eller med ett intervall mellan en minsta och en största vinkel.
Takvinkel bör betecknas med symbolen:

Motiv
I vägledningar till ÄPBL har motsvarande bestämmelser beskrivits under
rubriken Utformning, Utseende, Utförande. I det allmänna rådet har en
del av bestämmelserna som tidigare låg under Utformning, Utseende,
Utförande delats upp i Byggnadstyper, Utseende, Höjd på byggnader och
Byggnadsteknik. Syftet är att särskilja de olika bestämmelserna och för
att få vägledningen praktiskt hanterbar.
I det allmänna rådet finns tre förslag på hur höjd på byggnader kan
anges i detaljplan. Till skillnad från tidigare vägledning har alla tre nu
symboler att använda som beteckning på plankartan.
Det allmänna rådet anger att våningshöjd ska betecknas med siffra i en
fyrkant istället som i tidigare vägledning med romerska siffror. Romerska
siffror som tidigare användes upplevs omoderna, svårtolkade och riskerar
att förväxlas med användningsbokstäver.
Konsekvenser
Risken för feltolkning minskar genom att de olika sätten att reglera höjd
på byggnader ges egna symboler. Planerna kommer också att upplevas
mindre krångliga med en mer lättläst våningshöjd.
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6.11 Byggnadsteknik – 4 kap. 16 § punkt 1och 5 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om byggnadsteknik används när särskilda
tekniska åtgärder utöver de tekniska egenskapskraven krävs för att
en bebyggelse ska kunna komma till stånd.
Egenskapsbestämmelser om byggnadsteknik bör betecknas med
gement b eller med symboler.
Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet bör betecknas
med symbolen:
Största djup i meter för dränerande ingrepp bör betecknas med
symbolen:

Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp bör
betecknas med symbolen:

Motiv
Det allmänna rådet om byggnadsteknik har inte förändrats i sak från
tidigare vägledning från Boverket. Rådet har uppdaterats.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.12 Mark och vegetation – 4 kap. 10, 13 §§, 16 § punkt 1, 30 § PBL
Allmänt råd
Bestämmelser om marknivåer bör betecknas med plushöjd över ett
angivet nollplan. Plushöjd bör betecknas med symbolen + 0.0
Egenskapsbestämmelser om mark och vegetation på
kvartersmark bör betecknas med gement n.

Motiv
Det allmänna rådet tydliggör att marknivåer ska anges i förhållande mot
ett angivet nollplan.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.13 Utfart och stängsel – 4 kap 9, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser om utfartsförbud och stängsel mot allmän
plats bör betecknas med symboler på gränslinjerna som visar var
utfart inte får anordnas respektive var stängsel ska finnas.
Egenskapsbestämmelser om utfartsförbud bör betecknas med
ofyllda cirklar över användningsgräns. Egenskapsbestämmelser
om var stängsel ska finnas bör betecknas med fyllda cirklar över
användningsgräns.
Utbredningens början och slut markeras på användningsgränsen
med halv cirkel.
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Motiv
Det allmänna rådet om utfart och stängsel har inte förändrats i sak från
tidigare vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.14 Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer samt
rivningsförbud – 4 kap. 8 §, 16 § punkt 2-4, 30 § PBL
Allmänt råd
Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer samt rivningsförbud kan enbart anges för befintlig befintliga byggnadsverk och
miljöer.
Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer bör alltid
kombineras med utökad lovplikt för åtgärder som har påverkan på
skyddsvärdet.
Skydd av byggnadsverk och värdefulla miljöer samt
rivningsförbud bör betecknas med gement q.

Motiv
Det allmänna rådet har i jämförelse med tidigare vägledning från
Boverket förtydligat kopplingen till en ändring av lovplikt.
Konsekvenser
Att skyddsbestämmelser alltid bör kombineras med en utökad lovplikt
kan innebära svårigheter med tillsynen och ökad administration och
merkostnader för fastighetsägare. Samtidigt medför det en bättre kontroll
som ger en större tyngd åt bestämmelsen.
6.15 Varsamhet – 4 kap. 16 § punkt 2, 30 § PBL
Allmänt råd
Varsamhetsbestämmelser kan enbart anges för befintliga
byggnadsverk.
Varsamhetsbestämmelser tydliggör vilka karaktärsdrag och
värden hos byggnadsverk som varsamheten speciellt ska inriktas
på.
Varsamhetsbestämmelser bör betecknas med gement k.

Motiv
Det allmänna rådet om varsamhet har inte förändrats i sak från tidigare
vägledning från Boverket.
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
6.16 Skydd mot störningar – 4 kap. 12, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Egenskapsbestämmelser med krav på skyddsåtgärder bör
kombineras med administrativa bestämmelser om att lov för en
åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning
inte kan ges förrän åtgärd som uppfyller bestämmelsen om skydd
mot störning är utförd.
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Bestämmelser om högsta tillåtna nivåer på störning bör endast
användas undantagsvis.
Egenskapsbestämmelser om skydd mot störningar på
kvartersmark bör betecknas med gement m.

Motiv
Det allmänna rådet om skydd mot störningar har i jämförelse med
tidigare vägledning från Boverket förtydligat kopplingen/kombinationen
till villkor för lov enligt 4 kap 14 § PBL.
Konsekvenser
Att bestämmelser om skydd mot störning bör kombineras med bestämmelser om villkor för lov innebär att de måste specificeras och inte kan
vara av mer allmän/generell karaktär. Bestämmelserna kan innebära
svårigheter med tillsynen och en ökad administrativ börda för fastighetsägare. Samtidigt medför det en bättre kontroll som ger en större tyngd åt
bestämmelsen.

7. Administrativa bestämmelser
7.1 Administrativa bestämmelser – 4 kap. 7, 14,15, 17, 18, 21, 30 §§
PBL
Allmänt råd
Administrativa bestämmelser reglerar huvudmannaskap, genomförandetid, ändrad lovplikt, villkor för lov, fastighetsindelning och
upphävande av strandskydd i detaljplan.
Administrativa bestämmelser kan användas för kvartersmark,
vattenområden och allmän plats.
Administrativa bestämmelser för delar av planområdet bör
betecknas med fristående gement a.

Motiv
Det allmänna rådet om administrativa bestämmelser har inte förändrats i
sak från tidigare vägledning från Boverket. Rådet har uppdaterats
Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
7.2 Ändrad lovplikt – 4 kap. 15, 30 §§ PBL
Allmänt råd
Administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt bör alltid
preciseras så att det tydligt framgår vad som avses.
Administrativa bestämmelser om minskad marklovplikt bör
preciseras till vilken nivå schaktningen eller fyllningen får göras
utan att lov krävs.

Motiv
Det allmänna rådet har i jämförelse med tidigare vägledning från
Boverket förtydligat hur villkor för marklov bör utformas för en bättre
tillämpning.
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Konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser.
7.3 Fastighetsindelning – 4 kap. 18 § punkt 1 samt 30 § PBL
Allmänt råd
Fastighetsindelningsbestämmelser bör användas när en viss
lösning för fastighetsindelningen eftersträvas.
Bestämmelser om hur området ska vara indelat i fastigheter bör
regleras med en fastighetsindelningsgräns som gäller i sitt exakta
läge. Fastighetsindelningsgräns bör betecknas med linjen:
Fastighetsgränser som ska upphöra att gälla bör betecknas med
överkorsad fastighetsindelningsgräns:

X

X

X

Fastighetsindelningsgränser gäller fram till planområdesgräns
och är oberoende av de övriga plangränsernas hierarki. Om en
fastighetsindelningsgräns sammanfaller med någon plangräns bör
den ritas ut ovanpå den andra gränsen. Fastigheterna bör namnges
med Lott följt av versala bokstäver i alfabetisk ordning.
Vid tredimensionell fastighetsbildning bör
fastighetsindelningsbestämmelserna anges på en särskild plankarta
och kompletteras med en sektion.

Motiv
Möjligheten att reglera fastighetsindelning i detaljplan infördes med PBL
2010:900 och det allmänna rådet är därför helt nytt. Målet med det
allmänna rådet är att det ska motsvara lagstiftningens möjligheter och
samtidigt fungera karttekniskt, både analogt och digitalt, tillsammans
med övriga linjer och bestämmelser i en detaljplan.
Konsekvenser
En risk med fastighetsindelningsbestämmelser är att de kan bli svårlästa
på en detaljplan med många övriga beteckningar och bestämmelser.
7.4 Rättighetsområden – 4 kap. 18 § punkt 2 och 4, 30 § PBL
Allmänt råd
Bestämmelser för nya rättighetsområden och rättighetsområden
som ska upphöra bör betecknas med gement a, kompletterat med
indexsiffra och avgränsas med administrativa gränser.
Rättighetsgränser som ska upphöra att gälla bör betecknas med
överkorsad administrativ gräns.

Motiv
Möjligheten att reglera servitut och andra rättigheter i detaljplan infördes
med PBL 2010:900 och det allmänna rådet är därför nytt. Målet med det
allmänna rådet är att det ska motsvara lagstiftningens möjligheter och
samtidigt fungera karttekniskt, både analogt och digitalt, tillsammans
med övriga linjer och bestämmelser i en detaljplan.
Konsekvenser
En risk med bestämmelser om rättighetsområden är att de riskerar att bli
svårlästa på en detaljplan med många övriga beteckningar och
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bestämmelser. En anledning till att det allmänna rådet om gränshierarki,
2.6, anger att egenskapsgränser och administrativa gränser ska kunna
korsa varandra utan att det får någon inverkan på de bestämmelser som
de reglerar är bland annat bestämmelser om rättighetsområden. Detta
medför att planerna blir något mindre belastade med information när
beteckningarna inte behöver upprepas.
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Bilaga 1 – Remissinstanser
Kommuner
Värmdö kommun
Ekerö kommun
Huddinge kommun
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Stockholms stad
Södertälje kommun
Nacka kommun
Solna stad
Norrtälje kommun
Älvkarleby kommun
Uppsala kommun
Nyköpings kommun
Flens kommun
Eskilstuna kommun
Trosa kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Mjölby kommun
Gnosjö kommun
Vaggeryds kommun
Jönköpings kommun
Älmhults kommun
Växjö kommun
Kalmar kommun
Västerviks kommun
Borgholms kommun
Karlskrona kommun
Vellinge kommun
Kävlinge kommun
Båstads kommun
Malmö stad
Lunds kommun
Landskrona stad
Helsingborgs stad
Ystads kommun
Kristianstads kommun
Hässleholms kommun
Halmstads kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun
Öckerö kommun
Tanums kommun
Karlsborgs kommun
Göteborgs stad
Mölndals stad

Strömstads kommun
Vänersborgs kommun
Alingsås kommun
Borås stad
Åmåls kommun
Skövde kommun
Falköpings kommun
Karlstads kommun
Arvika kommun
Örebro kommun
Karlskoga kommun
Västerås stad
Arboga kommun
Malung-Sälens kommun
Mora kommun
Falu kommun
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Härnösands kommun
Sundsvalls kommun
Örnsköldsviks kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Storumans kommun
Umeå kommun
Skellefteå kommun
Luleå kommun
Haparanda stad
Kiruna kommun
Myndigheter och verk
Energimyndigheten
Lantmäteriverket
Jordbruksverket
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB
Naturvårdsverket
Regelrådet
Riksantikvarieämbetet
Rikstrafiken
Statens Fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Sveriges geologiska
undersökningar
Kommerskollegium
Trafikverket
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Länsstyrelserna
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävlebors län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands
län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens
län
Länsstyrelsen i Västernorrlands
län
Länsstyrelsen i Västmanlands
län
Länsstyrelsen i Västra Götalands
län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands
län
Forskning och utbildning
Chalmers Tekniska Högskola
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Tekniska Högskola
Blekinge Tekniska Högskola
Bransch- och
intresseorganisationer –
kommunala
Föreningen Sveriges
Bygglovsgranskare och
Byggnadsnämndssekreterare,
FSBS
Föreningen Sveriges
Byggnadsinspektörer
Sveriges kommuner och
landsting
Bransch- och
intresseorganisationer byggaktörer
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Bebyggelseantikvariers
förening, BAF
Sveriges Arkitekter
Sveriges praktiserande
bebyggelseantikvarier, SPBA
Bransch- och
intresseorganisationer –
förvaltning
Fastighetsägarna Sverige AB
HSB
Riksbyggen
Studentbostadsföretagen
Svensk Handel
Sveriges Bostadsrättscentrum,
SBC
Villaägarnas Riksförbund
Bransch- och
intresseorganisationer brukare
Hyresgästföreningen
Referensgrupp
Stadsbyggnadskontoret
Stockholm
Stadsbyggnadskontoret Malmö
Länsstyrelsen i Västernorrland
Länsstyrelsen i Halland
Stadsbyggnadskontoret
Göteborg
Lantmäteriet
Arkitekt Sweco
FOJAB arkitekter
Linköpings kommun
Västerviks kommun

Sändlista

1(3)

Datum

Diarienummer

2013-09-23

2402-4691/2012

Enligt sändlista

Remisslista – Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för
detaljplan, DPB
Kommuner
Värmdö kommun

Gnosjö kommun

Ekerö kommun

Vaggeryds kommun

Huddinge kommun

Jönköpings kommun

Botkyrka kommun

Älmhults kommun

Haninge kommun

Växjö kommun

Stockholms stad

Kalmar kommun

Södertälje kommun

Västerviks kommun

Nacka kommun

Borgholms kommun

Solna stad

Karlskrona kommun

Norrtälje kommun

Vellinge kommun

Älvkarleby kommun

Kävlinge kommun

Uppsala kommun

Båstads kommun

Nyköpings kommun

Malmö stad

Flens kommun

Lunds kommun

Eskilstuna kommun

Landskrona stad

Trosa kommun

Helsingborgs stad

Linköpings kommun

Ystads kommun

Norrköpings kommun

Kristianstads kommun

Mjölby kommun

Hässleholms kommun

Box 534, 371 23 Karlskrona
Besök: Drottninggatan 18

Tel: 0455-35 30 00
Fax: 0455-35 31 00

E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se
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Halmstads kommun

Umeå kommun

Varbergs kommun

Skellefteå kommun

Kungsbacka kommun

Luleå kommun

Öckerö kommun

Haparanda stad

Tanums kommun

Kiruna kommun

Karlsborgs kommun
Göteborgs stad

Myndigheter och verk
Energimyndigheten

Mölndals stad

Lantmäteriverket

Strömstads kommun

Jordbruksverket

Vänersborgs kommun

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB

Alingsås kommun
Borås stad
Åmåls kommun
Skövde kommun
Falköpings kommun
Karlstads kommun
Arvika kommun
Örebro kommun
Karlskoga kommun
Västerås stad
Arboga kommun
Malung-Sälens kommun
Mora kommun
Falu kommun
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Härnösands kommun
Sundsvalls kommun
Örnsköldsviks kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Storumans kommun

Naturvårdsverket
Regelrådet
Riksantikvarieämbetet
Rikstrafiken
Statens Fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Sveriges geologiska undersökningar
Kommerskollegium
Trafikverket
Länsstyrelserna
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävlebors län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
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Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län

Bransch- och intresseorganisationer – förvaltning
Fastighetsägarna Sverige AB

Länsstyrelsen i Värmlands län

HSB

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Riksbyggen

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Studentbostadsföretagen

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Svensk Handel

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC

Länsstyrelsen i Örebro län

Villaägarnas Riksförbund

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Bransch- och intresseorganisationer - brukare
Hyresgästföreningen

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Forskning och utbildning
Chalmers Tekniska Högskola
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Tekniska Högskola
Blekinge Tekniska Högskola

Referensgrupp
Stadsbyggnadskontoret Stockholm
Stadsbyggnadskontoret Malmö
Länsstyrelsen i Västernorrland

Bransch- och intresseorganisationer – kommunala
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
Sveriges kommuner och landsting
Bransch- och intresseorganisationer - byggaktörer
Bebyggelseantikvariers förening,
BAF
Sveriges Arkitekter
Sveriges praktiserande bebyggelseantikvarier, SPBA

Länsstyrelsen i Halland
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Lantmäteriet
Arkitekt Sweco
FOJAB arkitekter
Linköpings kommun
Västerviks kommun
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Yttrande över remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav
och kommunala markanvisningar
Borås Stad avstyrker bestämt promemorians förslag att lagstifta att kommunen som markägare inte får
träffa överenskommelser med exploatörer om höjda ambitionsnivåer i samband med markförsäljning.
Borås Stad tillstyrker promemorians intentioner att förtydliga att kommunen inte kan ställa tekniska
egenskapskrav utöver dem som finns i BBR (Boverkets byggregler) som plan- och byggmyndighet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad yttrar sig över remissen enligt bifogad skrivelse.

2013-10-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-10-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0658
Handläggare: My-Linda Lorentsson 033-358276
Datum/avdelningschef: 2013-10-29 / bh

Programområde: 2
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Samhällsplaneringsavdelningen
My-Linda Lorentsson
033-35 82 76

Socialdepartementet

Yttrande över remiss av promemorian Tekniska
egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Borås Stads yttrande i sammanfattning
Borås Stad avstyrker bestämt promemorians förslag att lagstifta att kommunen
som markägare inte får träffa överenskommelser med exploatörer om höjda
ambitionsnivåer i samband med markförsäljning.
Borås Stad tillstyrker promemorians intentioner att förtydliga att kommunen inte
kan ställa tekniska egenskapskrav utöver dem som finns i BBR (Boverkets
byggregler) som plan- och byggmyndighet.
Angående de tekniska egenskapskraven och markanvisningar anser Borås Stad att
det är mycket viktigt att skilja på kommunen som markägare och som plan- och
byggmyndighet.
Kommunens anser att det inte är acceptabelt att lagstifta för att förhindra att
kommunen i sin roll som markägare ingår avtal med exploatörer för att uppnå t.ex.
miljömål eller andra kommunala målsättningar. När kommunen bedriver
markpolitik bör det inte ses som myndighetsutövning utan som att en markägare
som ingår avtal med en köpare.
Det är viktigt att kommunerna får behålla sina möjligheter att arbeta för bland
annat smartare användning av energi och kan gå före i utvecklingen av t.ex.
hållbart byggande.
Borås Stad instämmer helt i att tekniska egenskapskrav, utöver dem som anges i
BBR (Boverkets byggregler), inte ska ställas i plan- och byggprocessen då
kommunen verkar genom myndighetsutövning.

Yttrande i sin helhet
Angående de tekniska egenskapskraven och markanvisningar anser Borås Stad att
det är mycket viktigt att skilja på kommunen som markägare och som plan- och
byggmyndighet.
Att förhindra kommunen att ställa miljökrav på exploatörer i markanvisningar och
vid försäljning av kommunens mark är inte acceptabelt utifrån kommunens rätt att
driva en aktiv markpolitik för en hållbar stadsplanering. Borås Stad anser att
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My-Linda Lorentsson
033-35 82 76

kommunen i sin roll som markägare ska ha rätt att stifta avtal med exploatörer
som rör ambitionsnivåer om t.ex. energieffektivitet och miljöcertifiering lika gärna
som att kommunen behöver skaffa sig garantier för att områden får en viss mängd
hyresrätter.
Borås Stad anser att det är bra att regeringen är tydlig med att tekniska egenskapskrav på energieffektivitet eller liknande utöver vad som anges i Boverkets byggregler inte hör henna i bygglovskedet eller i detaljplanen. Borås Stad anser att en ny
skrivelse i lagstiftningen inte är nödvändig utan att det redan idag framgår tydligt
att denna typ av bestämmelser inte har stöd i PBL (Plan- och bygglagen). När
kommunen beslutar om detaljplaner eller bygglov agerar kommunen i sin roll som
myndighet och då skall det naturligtvis vara samma byggregler som gäller över hela
landet.
Borås Stad anser att kravet på riktlinjer för markanvisningar är ett rimligt krav som
staten och exploatörerna kan ställa på kommunen. Eftersom kommunen är en stor
markägare är det rimligt att kommunen öppet redovisar vilken ambitionsnivå som
ska råda vid försäljning av kommunens mark i olika delar av staden.
En högre ambitionsnivå från kommunen kan t.ex. bli aktuellt när det gäller
arkitektur- och gestaltning men även hållbarhetsaspekter. Dessa riktlinjer kan
förslagsvis ställa högre krav på exempelvis gestaltning och hållbarhet när det gäller
kommunalt markägande i de centrala delarna av tätorterna.
Utarbetade riktlinjer för markanvisningar kan leda till snabbare beslutsprocesser då
givna riktlinjer finns politiskt hur t.ex. prissättning ska ske.
I arbetet för ett hållbart samhälle behöver kommunerna även i fortsättningen
kunna sälja mark till den som har högst ambitioner ur ett hållbarhetsperspektiv.
Det är viktigt att kommunerna får behålla sina möjligheter att arbeta för bland
annat smartare användning av energi och kan gå före i utvecklingen av t.ex.
hållbart byggande.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Beslut om Medel för lokal utveckling 2013 ärende 40, 42, 45, 48, 57 och
64.
Kommunstyrelsens delegation för medel till lokal utveckling hade möte den 18 oktober och beviljade
17 projekt, medan 8 avslogs. Ansökningar på 100 000 kronor eller mer ska Kommunstyrelsen besluta
om. De sex ansökningar som berörs denna gång har delegationen rekommenderat Kommunstyrelsen
att bifalla helt eller delvis.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bosjöns Fiskevårdsområdesförening (nr 40) beviljas 110 000 kronor, IK Ymer (nr 42) beviljas 20 000
kronor för punkt 6 om anslagstavlor, Rydboholms SK (nr 45) beviljas 110 000 kronor, Fristad Gingri
Rödakors krets (nr 48) beviljas 25 000 kronor för punkt 2 om stolar, PRO Göta (nr 57) beviljas 104 000
kronor, samt IK Ymer (nr 64 kompletterande punkt) beviljas 117 000 kronor.
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Ulf Olsson

Datum
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Alternativt förslag
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Annette Carlson
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Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0109 106
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2013-10-25 / bh

Programområde: 1

IK Ymer har alltid haft en stor verksamhet. Uppe vid Ymergården är naturen mycket
vacker och Ymerterrängen är välbesökt.
IK Ymer är en flersektionsförening och sektionerna boule, cykling, discgolf, skidor,
motion och orientering har sina verksamheter förlagda till Ymergården.
Allmänheten promenerar, löper, åker skidor och testar våra discgolfbanor.
Det har blivit ett stort tryck här uppe och det kan stå upp till 70 bilar på vår parkering
under kvällarna. På morgonen möter man alltid någon joggare eller någon som
kastar frisbee. Vi känner att vi måste rusta upp Ymerterrängen. Troligtvis kommer vi
också att få arrangera SM i discgolf här under SM-veckan 2014.
Därför ansöker vi om pengar i projektet ”Var med om att skapa mötesplatser”. Vi
söker pengar för följande 7 projekt:
1 Asfaltering av vår parkering uppe vid Ymergården. Vi har haft Kjell Larsson, från
servicekontoret, här för att räkna på priset för asfaltering.
Ytan var 27m x 76m= 2052 m2. Priset var mellan 260kr- 300kr/m2.
2052m2x260kr=533 520kr.
Vi ansöker om ett bidrag på:
533 520 kr
2 Kommunalt vatten och avlopp. Som det är nu har vi en djupborrad brunn och
skulle vattnet sina skulle det bli en katastrof. Vatten är framdraget till Skidstadion så
sträckan skulle inte bli så lång. Vi har bra omklädningsrum här på Ymergården och
då skulle skidlöparna kunna komma upp till vår gård och duscha. Vi har pratat med
Borås kommun om vad de skulle kunna kosta men vi har inte fått något pris än.
Vi ansöker om ett bidrag på:
1000 000 kr
3 Fyrhjuling med gräsklippare till frisbeegolfbanorna. Vår frisbeegolfsektion har
nu blivit den tredje största i Sverige och vi blir bara fler och fler. Vi kommer också att
utöka våra två 9-hålsbanor med en tredje bana. Det gör att vi får 27 banor att kasta
på här. Det finns bara två andra 27-hålsbanor i Sverige. Förra året hjälpte Borås
kommun oss med att sköta banorna men i år har vi fått göra det själva. Vår
vaktmästare har använt vår åkgräsklippare som inte är gjord för sådan klippning. Den
har gått sönder vid ett flertal tillfällen och det har varit mycket dyrt att laga den.
Därför skulle vi vilja köpa en fyrhjuling med gräsklippare.
Vi ansöker om ett bidrag på:
100 000 kr

4 Styrketräning utomhus. Det blir mer och mer populärt att träna utomhus och få
frisk luft samtidigt som man tränar. Vi skulle vilja bygga upp en
styrketräningsanläggning utomhus.
Vi har hittat ett företag som heter Pilegård Träning, KP Snickeri & Bygg AB som
säljer färdig gymutrustning i trä (vilket vi tycker är vackrast och bäst här i
Ymerterrängen). Det finns 15 olika stationer:

1 Axelpress 24 450:2 Marklyft 24 400:3 Chins räcke 9 200:4 Ryggdrag 24 500:5 Bröstpress 25 750:6 Knäböj 24 450:7 Dips 9 100:8 Situps 13 250:9 Armgång 9 575:10 Balans 3 350:11 Häckar 5 500:12 Stubbar 4 st 7 450:13 Stolpe 3 950:14 Rygglyft 5 575:15 Lättare axelpress tre st olika vikter 10 500:Summa: 201 000:Det finns också några stationer som är anpassade för rörelsehindrade.
Priserna är exklusive moms. Frakt och montering tillkommer.
Vi ansöker om ett bidrag på:
250 000:5Spår och leder. Våra spår och leder behöver rustas upp. Vi behöver en del material
så som målarfärg, metallskyltar, träskyltar, brädor men framför allt många spångar.
Vi ansöker om ett bidrag på:
20 000 kr
6 Ny anslagstavla vid ingången till Ymergården samt nya fästanordningar för våra
skyltar på våra sponsorer. Vi måste göra om vår anslagtavla där vår verksamhet står
beskriven. Det som står stämmer inte längre. Skyltarna är utfrästa i trä.
Vi ansöker om ett bidrag på:
20 000 kr
7 Nya kartor. Vi behöver göra nya kartor över Ymerområdet. Våra gamla kartor
stämmer inte nu när vi gör 9 nya frisbeebanor plus att skidområdet har gjort många
nya vägar och stigar som inte är med på våra kartor.
Vi ansöker om ett bidrag på:
50 000 kr
8. Fiberkabel till Ymergården
Med vänliga hälsningar
Carin Lindberg
Ymergården, Jutabo
Tel 24 89 24, 070-322 70 80e-post:
ik.ymer@telia.comwww.ikymer.se

?

Kommunstyrelsen Borås Stad
501 80 BORÅS

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR LOKAL UTVECKLING
PRO-föreningen på Göta har verkat sedan 1981 och samlar sina medlemmar i
huvudsak på Jössagården på Göta. Där har man sammankomster som månadsmöten och övriga träffar. Styrelsen har även sina möten där.
Föreningen har ett antal aktiviteter att erbjuda medlemmarna. Läsecirklar, träslöjd, stavgång, curling och boule utomhus och inomhus samt resor anammas
flitigt av delar av de över 300 personer som är registrerade medlemmar. Det
skiljer sig givetvis från till år hur många som anmäler sig till sig de
programpunkter som erbjuds.
Boule är en mycket uppskattad aktivitet bland våra medlemmar. Vi spelar idag
såväl utomhus som inomhus. De banor vi använder utomhus finns idag på Rundeln
Göta i anslutning till en lekplats. Dessa banor är inte godkända för tävling vilket
gör att vi inte kan delta i turneringar eftersom vi inte har någon hemmaplan.
Banorna kan förlängas vilket skulle kunna ske i samarbete med AB Bostäder som
är ägare av nuvarande anläggning.
Samtidigt skulle vi bygga två godkända banor i Bosnäs. Där vi då skulle kunna
erbjuda pensionärer tränings- och tävlingsmöjligheter. Dessa banor skall dock
liksom banorna på Göta vara öppna för alla.
Boulebanorna skulle därmed kunna bli en samlingspunkt för boende i respektive
område, samt medge seriespel för vår räkning. Vilket skulle göra vår verksamhet
ytterligare attraktiv för medlemmar inom vår förening.

Inomhus Curling är en mycket uppskattad aktivitet som samlar ett stort antal
medlemmar. Curlingen spelas på speciella mattor som rullas ut på befintligt golv.
Då lokalen är högt frekventerad medför det att vid hoprullningen av mattorna
efter avslutat spel följer det med smuts från golvet. Denna smuts i form av sand
kommer in i mattorna och skadar glidytan på curlingstenarna. Vi önskar därför
anskaffa en industridammsugare för att därigenom förlänga livslängden på vår
utrustning.
Ovanstående planerade åtgärder uppgår till 104 000 kr och det är detta belopp
vi anhåller om bidrag för. Beviljat belopp önskar vi få insatt på vårt konto hos
Nordea i Borås. Kontonummer är 3051 23 56114.

Borås den 29 sept. 2013

PRO GÖTA

Gert Henningsson

Ordf.

PRO GÖTA c/o Gert Henningsson, Solhallsgatan 11 504 93 Borås
E-post: funningen@telia.com
Telefon: 033-25 23 24

IK Ymer har alltid haft en stor verksamhet. Uppe vid Ymergården är naturen mycket
vacker och Ymerterrängen är välbesökt.
IK Ymer är en flersektionsförening och sektionerna boule, cykling, discgolf, skidor,
motion och orientering har sina verksamheter förlagda till Ymergården.
Allmänheten promenerar, löper, åker skidor och testar våra discgolfbanor.
Det har blivit ett stort tryck här uppe och det kan stå upp till 70 bilar på vår parkering
under kvällarna. På morgonen möter man alltid någon joggare eller någon som
kastar frisbee. Vi känner att vi måste rusta upp Ymerterrängen. Troligtvis kommer vi
också att få arrangera SM i discgolf här under SM-veckan 2014.
Därför ansöker vi om pengar i projektet ”Var med om att skapa mötesplatser”. Vi
söker pengar för följande 7 projekt:
1 Asfaltering av vår parkering uppe vid Ymergården. Vi har haft Kjell Larsson, från
servicekontoret, här för att räkna på priset för asfaltering.
Ytan var 27m x 76m= 2052 m2. Priset var mellan 260kr- 300kr/m2.
2052m2x260kr=533 520kr.
Vi ansöker om ett bidrag på:
533 520 kr
2 Kommunalt vatten och avlopp. Som det är nu har vi en djupborrad brunn och
skulle vattnet sina skulle det bli en katastrof. Vatten är framdraget till Skidstadion så
sträckan skulle inte bli så lång. Vi har bra omklädningsrum här på Ymergården och
då skulle skidlöparna kunna komma upp till vår gård och duscha. Vi har pratat med
Borås kommun om vad de skulle kunna kosta men vi har inte fått något pris än.
Vi ansöker om ett bidrag på:
1000 000 kr
3 Fyrhjuling med gräsklippare till frisbeegolfbanorna. Vår frisbeegolfsektion har
nu blivit den tredje största i Sverige och vi blir bara fler och fler. Vi kommer också att
utöka våra två 9-hålsbanor med en tredje bana. Det gör att vi får 27 banor att kasta
på här. Det finns bara två andra 27-hålsbanor i Sverige. Förra året hjälpte Borås
kommun oss med att sköta banorna men i år har vi fått göra det själva. Vår
vaktmästare har använt vår åkgräsklippare som inte är gjord för sådan klippning. Den
har gått sönder vid ett flertal tillfällen och det har varit mycket dyrt att laga den.
Därför skulle vi vilja köpa en fyrhjuling med gräsklippare.
Vi ansöker om ett bidrag på:
100 000 kr

4 Styrketräning utomhus. Det blir mer och mer populärt att träna utomhus och få
frisk luft samtidigt som man tränar. Vi skulle vilja bygga upp en
styrketräningsanläggning utomhus.
Vi har hittat ett företag som heter Pilegård Träning, KP Snickeri & Bygg AB som
säljer färdig gymutrustning i trä (vilket vi tycker är vackrast och bäst här i
Ymerterrängen). Det finns 15 olika stationer:

1 Axelpress 24 450:2 Marklyft 24 400:3 Chins räcke 9 200:4 Ryggdrag 24 500:5 Bröstpress 25 750:6 Knäböj 24 450:7 Dips 9 100:8 Situps 13 250:9 Armgång 9 575:10 Balans 3 350:11 Häckar 5 500:12 Stubbar 4 st 7 450:13 Stolpe 3 950:14 Rygglyft 5 575:15 Lättare axelpress tre st olika vikter 10 500:Summa: 201 000:Det finns också några stationer som är anpassade för rörelsehindrade.
Priserna är exklusive moms. Frakt och montering tillkommer.
Vi ansöker om ett bidrag på:
250 000:5Spår och leder. Våra spår och leder behöver rustas upp. Vi behöver en del material
så som målarfärg, metallskyltar, träskyltar, brädor men framför allt många spångar.
Vi ansöker om ett bidrag på:
20 000 kr
6 Ny anslagstavla vid ingången till Ymergården samt nya fästanordningar för våra
skyltar på våra sponsorer. Vi måste göra om vår anslagtavla där vår verksamhet står
beskriven. Det som står stämmer inte längre. Skyltarna är utfrästa i trä.
Vi ansöker om ett bidrag på:
20 000 kr
7 Nya kartor. Vi behöver göra nya kartor över Ymerområdet. Våra gamla kartor
stämmer inte nu när vi gör 9 nya frisbeebanor plus att skidområdet har gjort många
nya vägar och stigar som inte är med på våra kartor.
Vi ansöker om ett bidrag på:
50 000 kr
8. Fiberkabel till Ymergården

?

Komplettering till ”Var med om att skapa mötesplatser”
9. Bord och stolar till vår föreningslokal.Vi skulle vilja ansöka om ett bidrag till nya
stolar och bord till vår ”storstuga”. Vi får vara 100 personer i lokalen. Vi skulle vilja
köpa 100 nya stolar och 17 nya bord. De vi har nu är mycket gamla och vi har slipat
och klätt om dem ett antal gånger. Vi har många möten och konferenser i vår stuga,
vi har servering och vi hyr även ut vår lokal.
De vi har tittat på kostar ca 1000 kr styck.

Vi ansöker om ett bidrag på:
Med vänliga hälsningar
Carina Lindberg
Ymergården, Jutabo
Tel 24 89 24, 070-322 70 80
e-post: ik.ymer@telia.com
www.ikymer.se

117 000 kr

