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1 Inledning
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa
utförare inom sitt verksamhetsområde.
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten.
Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen
försörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och
invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger
också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finsk
förvaltningsområde.
Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när
det gäller tolkförmedlingen Väst.
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2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201603

Budget2017

Budget
2017-03

Utfall 201703

Prognos
2017

Avvikelse

Central,
administr
ation

-2 451

-14 077

-3 480

-2 557

-14 077

0

Politisk
verksamh
et

-314

-1 476

-368

-255

-1 476

0

IFO
ekonomis
kt bistånd
exkl.
försörjnin
gsstöd

-15 411

-68 360

-16 971

-18 423

-67 360

1 000

Försörjnin
gsstöd

-16 533

-66 500

-16 625

-15 017

-64 500

2 000

Integratio
n

1 311

-4 024

-970

83

-4 024

0

Arbetsma
rknadsins
atser

-15 973

-51 070

-16 567

-18 081

-54 334

-3 264

Feriearbet
en

0

-15 000

0

0

-15 000

0

-775

-3 629

-897

-1 561

-3 629

0

0

-2 264

-566

0

0

2 264

-50 146

-226 400

-56 444

-55 811

-224 400

2 000

Tkr

Övrigt
Buffert
Summa

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 2 000 tkr. Resultatet består av underskott
med, - 3 264 tkr arbetsmarknadsinsatser, + 1 000 tkr övrig IFO, + 2 000 tkr försörjningsstöd, samt
buffert + 2 264 tkr.
Central administration
Administrationen som består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion, kvalitet och
utveckling samt Pul-handläggare. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat.
Politisk verksamhet
Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50% nämndsekreterare, verksamheten beräknas
gå plus minus noll.
IFO (Individ och familjeomsorg)
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det
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möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd.
Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2017, 66 500 tkr. Nettokostnaden för
försörjningsstödet är t.o.m. mars 2017, 15 017 tkr. Budgeten för samma period är 16 625 tkr,
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 1 608 tkr. Jämfört med 2016 är resultatet bättre med,
1 516 tkr och jämfört med år 2015 är resultatet bättre med 2 065 tkr. Nettokostnaden för
försörjningsstödet beräknas till 64 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr.
Utveckling av försörjningsstödet.

2017

Utfall tkr

2016

Utfall tkr

2015

Utfall tkr

Januari

4 942

Januari

5 705

Januari

4 482

Februari

4 583

Februari

4 998

Februari

6 237

Mars

5 492

Mars

5 830

Mars

6 363

S.A Jan-Mars

15 017

S.A Jan-Mars

16 533

S.A Jan-Mars

17 082

Prog.Bokslut

64 500

Bokslut

65 250

Bokslut

73 393

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en del av
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en
normal arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. Grundinställningen för både personal och klienter är
tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne
och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden.
Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för
klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation.
Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid
handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsstödet består av de små detaljerna som gör
skillnaden, små saker får stora saker att hända. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker
socialsekreteraren att hitta andra alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika
metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd dom möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner
som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i
socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att
ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för
klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller
försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte
valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvar
för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns
möjlighet att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.
Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver
bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt.
Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd.
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett
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arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till
och med mars har personalkostnaden varit 5 302 751 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 3 434 020 kr,
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1 868 731 kr. Under samma period har
minskningen av försörjningsstöd varit 1 838 383 tkr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas
med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i mars har varit 77 personer.
Antal hushåll med försörjningsstöd var 2017-03-31, 883 hushåll jämfört med 2016-03-31, 1050 hushåll
och 2015-03-31, 1088 hushåll.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2017-03-31, 546
hushåll jämfört med 2016-03-31, 588 och 2015-03-31 635.
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2017-03-31 97,55 %,
jämfört med 2016-03-31, 96,97 %.
Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet. Det som kan
göras enligt lagstiftning gör idag.
Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 1 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare
på försörjningsenheten.
Integration
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och
invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden.
Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett
kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor.
Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad,
anställda och politiker i Borås Stad.
Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks
Kommun.. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sina
respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av
tolkservice.
Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända.
Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering
och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som
finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat.
Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och
Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp.
Arbetslivsnämnden använder statsbidrag för att finansiera verksamheten flyktingguider/fadderfamilj.
Under år 2017 finns det en person som arbetar med verksamheten.
Satsningar under integrationsområdet för år 2017
•
•
•
•
•
•
•

Romsk inkludering, där Arbetslivsnämnden satsar 500 tkr samt Länsstyrelsen som bidrag med
500 tkr.
Samråd Nationella minoriteter.
Integrationsråd.
Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer.
Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet.
Integrationsdag.
Flyktingguider/Fadderfamiljer där Arbetslivsnämnden satsar 639 tkr samt Länsstyrelsen 492 tkr.

Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning Mars 2017

6(11)

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 968 750 kr, antal 105 i mars,
antal 105 i februari, antal 100 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år.
Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 2 840 625 kr, 296 antal i mars,
antal 305 i februari, antal 308 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.
Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 784 375 kr, antal 85 i mars, antal
82 i februari, antal 84 i januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i
gymnasieskolan.
Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 7 148 211 tkr, antal 918 i mars,
antal i februari 920, antal i januari 917, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som
går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare).
•
•
•
•
•

Antalet mottagna flyktingar var 2017-03-31, 215 st jämfört med 2016-03-31, 188 st.
Utav de 215 mottagna flyktingarna kommer 62 % från Syrien, 10 % från Afghanistan, 9 % från
Somalia, 5 % från Irak, 5 % från Eritrea, 1 % från Jemen, 1 % från Libanon, 1 % från Albanien,
1 % från Etiopien, 1 % Jordanien, 1 % från Nigeria, samt 3% statslösa.
Åldersmässigt är det 51 % i åldern 20-39 år, 15 % 7-15 år, 11 % 40-59 år, 8 % 2-5 år, 7 % 16-19
år, 3 % 6 år, 3 % 0-1 år samt 2 % 60 -.
58 % är män och 42 % är kvinnor.
Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 139 personer, utav de 139 personerna är det
22 % som gått i skola över 12 år, 21 % som gått i skola 10-12 år, 18 % som gått i skola mellan
7-9 år, 11% som gått i skola 4-6 år, 7 % som gått i skola 1-3 år, samt 21 % ingen
utbildning/uppgift saknas.

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen
och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad och erbjuder stöd för personer som på grund av sin
kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett
vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning.
Jobb Borås
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås.
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser.
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också
med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under 2017.
Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 859 deltagare finns inom Jobb Borås.
En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter.
Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och
förutsättningar.
Verksamheten består av:
•

Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.
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Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2017-03-31, 485 personer jämfört med 2016-03-31, 358
personer.
•

Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön

Varav växla bidrag mot lön var 2017-03-31, 77 personer jämfört med 2016-03-31, 63 personer.
•

•

•
•
•

Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 57 personer har
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under mars månad.
Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2016 finns en budget på 1 826 tkr, under mars
månad har det varit 17 personer från denna grupp som har haft en anställning.
Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.
Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2016, har det
varit under mars har det varit 2 ungdomar.
Lokalt kunskapslyft, där under mars månad har varit 17 st anställningar.

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna
inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska
leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid
möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas.
Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3
ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3.
Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 3 264 tkr.
Under mars 2017 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

147 Trygghetsanställning
79 OSA Anställningar
67 Extratjänster
66 Särskilt anställningsstöd
55 Utvecklingsanställningar
41 Nystartsjobb
12 Lönebidrag
9 Instegsjobb
6 Trainee
3 Ungdomsanställning
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Feriearbeten
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått
ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer.
Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida
personalbehov. Under feriearbeten finns en budget för 1 367 feriearbeten, samma antal som arbetade
som feriearbetare under år 2016. 1 863 ungdomar har sökt feriearbete för år 2017 jämfört med 1 850
för år 2016 och 1 809 för år 2015. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat tkr.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben kvalitativt; där såväl handledarens som
elevens erfarenhet/upplevelser framkommer.
Alternativa arbetsmarknaden
Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS
eller socialpsykiatrin.
Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden,
ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.
De olika verksamheter son finns på Återbruk är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fixartjänst
Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom
fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten
Åter i bruk, secondhandbutik
Secondhand byggmaterial
Transporttjänst, interna och externa transporter
Snickeri
Restaurang
Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar
Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar
Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna
Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik
Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid
återvinningscentraler och källsorteringshjälp.
Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid
återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk.
Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16.
Zäntrumprojektet, verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna
befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot
textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning.
VSB

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2017. Bidraget till
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Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för
nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland. Borås Stad har även
ett samarbete med IF Elfsborg där Arbetslivsnämnden är med och bidrar med sin del.
Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll.
Övrigt
Övrigt som består av personligt ombud, bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas
göra ett nollresultat.
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3 Verksamhetsmått
3.1 Individ- och familjeomsorg
3.1.1 Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsmått

Utfall Mar 2016

Budget 2017

Utfall Mar 2017

Antal hushåll med
försörjningsstöd

1 050

950

883

Verksamhetsmått

Utfall Mar 2016

Budget 2017

Utfall Mar 2017

Mottagna flyktingar

188

900

215

Verksamhetsmått

Utfall Mar 2016

Budget 2017

Utfall Mar 2017

Antal personer i
arbetsmarknadsinsats
er

295

325

408

Antal växla bidrag mot
lön

63

75

77

Antal hushåll med försörjningsstöd
Utfall 883

3.1.2 Flyktingmottagning

Mottagna flyktingar
Utfall 215

3.2 Arbetsmarknadsinsatser

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser
Utfall 408
Antal växla bidrag mot lön
Utfall 77
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Arbetslivsnämnden

Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder och bolag arbetar med Program för ett integrerat samhälle.
Inför uppföljningen av 2016 års verksamhet beslutades det att ett PM med ett antal
frågeställningar kring målområden skulle skickas ut till samtliga nämnder och
kommunala bolagsstyrelser. Arbetslivsnämnden har sammanställt svaren.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljning Program för ett integrerat samhälle
och översänder den till Kommunstyrelsen.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Hans Johansson
Verksamhetschef
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Ingwer Kliche 0768-887008
Handläggare

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse och respekt.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete.
Kommunfullmäktige i Borås Stad fastställde ”Program för ett integrerat samhälle” den 15 januari
2015. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att Arbetslivsnämnden ansvarar för
uppföljning av programmet. Arbetslivsnämnden ansvarar också för att senast 2018 lägga förslag
på ett reviderat program.
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och mot vilka mål Borås Stad ska arbeta.
Programmet innehåller sju målområden;
• Arbete
• Boende
• Utbildning
• Delaktighet
• Trygghet
• Folkhälsa
• Kultur.
Inför uppföljningen av 2016 års verksamhet beslutades det att ett PM med ett antal frågeställningar kring målområden skulle skickas ut till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser
den första veckan i november. Fokus under 2016 låg på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Svaren skulle vara Arbetslivsnämnden tillhanda
senast 31 januari 2017. Som en konsekvens av organisationsförändringen där de tre stadsdelsnämnderna skulle avvecklas och ersättas av fyra facknämnder, beslutades att ge stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM:ets frågor. Dessa svar skulle då lämnas till Arbetslivsnämnden
senast 31 dec. 2016.

Sammanfattning
Målområde arbete
Svaren visar på omfattande aktiviteter och insatser inom målområden arbete med några få undantag. Undantagen beskriver återigen hinder att ta emot praktikanter samt krav på utbildning som
riktar sig till specifik verksamhet på förvaltning och bolag. Samverkan i olika former såväl mellan
förvaltningar och kommunala bolag, såväl som med externa aktörer redovisas. Arbetslivsnämnden har med sitt speciella uppdrag en nyckelroll i denna samverkan. Rekryteringsprocesserna beskrivs som likabehandlande och kompetensbaserad för att tillförsäkra sig om att det är rätt person
som anställs utan distraktion från ställningstagande utifrån kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan faktor.
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Målområde boende
Frågorna riktar sig till de kommunala bostadsbolagen, samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Svar har inte inkommit från Sandhultbostäder AB och Toarpshus AB. Svaren redogör
för insatser som markanvisningar, detaljplanearbete, ett aktivt arbete för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på så sätt motverka segregation på
bostadmarknaden. Något svar redogör för förtätning på områden med äldre bestånd, för att på
det viset få variation på utbudet. När det gäller frågan om större bostäder säger man sig inte ha
efterfrågan, att kalkylen blir för hög och att detaljplanen inte reglerar byggande av större lägenheter.
Målområde utbildning
Målområde utbildning berör Utbildningsnämnden och deras vuxenutbildning. Deras redovisning
visar en mängd utbildningar som kommer målgruppen till godo. Dessa utbildningar syftar till att
ge grunder för fortsatta studier och i förlängningen stadigvarande anställning till egen försörjning.
En del av dessa utbildningar görs i samverkan med andra förvaltningar. Från SDN Norr kan särskilt nämnas satsningar på praktik kombinerat med utbildning i två olika grupper, såsom kost och
lokalvård samt akademiker.
Målområde kultur.
Frågorna riktar sig till Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster. Svaren redogör för en omfattande verksamhet inom kulturområdet i form av olika insatser, aktiviteter och verksamheter.
Bland aktiviteterna kan nämnas den utökade sommarverksamheten som har kunnat erbjudas
kostnadsfritt genom bidrag från MUCF, språkotek på förskolan med språkstödjande material till
förskolorna, mångfaldspedagog på CFL. Grundskolorna har i november färdigställt kvalitetsrapport om elever med annat modersmål på skolnivå. Kvalitetsrapporterna från de tre stadsdelarna
kommer att sammanställas och analyseras för kommande utvecklingsarbete. Värt att nämnas är
också kulturskolefilialerna på Boda, Fjärding och Ekarängskolorna. Kulturnämnden arbetar med
kulturaktiviterna på ett sätt som gör att de blir en naturlig del i integrationsarbetet. En hög andel
av verksamheterna har fokus på barn och ungdom. Det är en bred och varierande verksamhet
som presenteras i svaren från nämnderna där kulturnämnden utmärker sig särskilt i sitt arbete
mot barn och ungdom.

Slutsatser
Detta är den andra uppföljningen som gjorts av ”Program för ett integrerat samhälle”. PM:et som
ligger till grund för uppföljningen har gett hög svarsfrekvens från nämnderna och en lägre nivå
från bolagen. Integration är ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att påtala att de kommunala
bolagen är lika viktiga som nämnderna. Trots den lägre svarsfrekvensen från bolagen finns bland
de inlämnade svaren några intressanta redogörelser som visar på en tydlig utveckling i integrationsarbetet vilket beskrivs nedan.
Integrationsarbetet i Borås stad är omfattande med många aktiviteter och insatser. Tydligt är att
samverkan mellan olika aktörer är en viktig metod när det gäller större och bredare insatser. Det
visar också på intresse för att ta gemensamt ansvar. Genom samverkan samlar man olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter och med det skapas det större förutsättningar för att lösa problem och utveckla verksamheter. Bostäder Borås AB redovisar sitt arbete med att utbilda sin personal i att också fungera som handledare. Genom detta skapar man aktivt en organisation som
klarar att ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställningar. Bolagets arbete visar på en större
vilja att arbeta med integration som samtidigt gynnar den egna organisationen. IBAB är ett annat
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exempel som trots sin relativa litenhet har förstått nyttan av att ta in praktikanter. Vad som utmärker IBAB är att man har ett längre perspektiv för praktikanten och ser vad som kan göras
efter praktiktiden. Inte bara i det egna bolaget utan också utanför inom branschen. Andra aktörer
har något att lära här. Utöver vad nämnderna och de kommunala bolagen bedriver inom integrationsarbetet, görs det en hel del arbete inom föreningsområdet.

Utvecklingsområden
•

•

•
•

Några nämnder och bolag visar fortsatt på en begränsad syn på praktik. Man ser på det
mer ur ett rekryteringsperspektiv med kompetens eller utbildningskrav, vilket naturligtvis
är viktigt, men man missar integrationsperspektivet. Det är viktigt att påtala att det finns
flera former av praktik. I Borås stad talar vi om praktik inför anställning, språkpraktik och
prova på praktik. De två senare praktikformerna syftar inte till att få anställning utan istället främja språkutvecklingen samt ge motivation och incitament till att satsa på utbildning,
vilket idag är det viktigaste verktyget för att komma till hållbar anställning. I de fall kommunala aktörer anlitar och upphandlar externa aktörer är det fullt möjligt att ställa krav på
att den externa entreprenören tar in praktikanter. Av de svar som lämnats in till oss framgår det inte om så har gjorts.
Målområde boende är ett komplext område att jobba med inte minst med det faktum att
kommunens olika aktörer inte är ensamma om det. Icke desto mindre har kommunen de
verktyg som styr var, vad och när det ska byggas. Samhällsbyggnadsnämnden har en
nyckelroll med sitt detaljplanearbete. Noterbart från Samhällsbyggnadsnämnden svar är
att å ena sidan skriver man att verksamhetsplanen ger möjlighet till ett varierat byggande.
Å andra sidan skriver man att i Samhällsbyggnadsnämndens detaljplanearbete finns inget
som reglerar att det ska produceras lägenheter till större familjer. Ett utvecklingsområde
kan här vara att verksamhetsplan och detaljplanearbete drar åt samma håll.
Kommunstyrelsen är naturligtvis viktig aktör inom detta område där markanskaffning
och markanvisning är två viktiga insatser. Noterbart är att kommunstyrelsen i sitt svar säger att man kan styra bostadsbolagen till vissa insatser via ägardirektiven. Ett utvecklingsområde är i detta avseende att utveckla och förtydliga ägardirektiven. Viktigt är att markanvisningsinstrumentet används på ett framsynt och strategiskt sätt,
Under målområde utbildning och vuxenutbildningen särskilt, arbetar man ganska mycket
med praktik och anställningar kombinerat med utbildning vilket ger goda resultat. Detta
borde vara intressant för fler förvaltningar och kommunala bolag.
Utifrån arbetslivsnämndens uppdrag att ansvara för samordning av hela Borås stads integrationsarbete, saknas en enhetlig och samlad bild.

Från föregående års uppföljning kvarstår ett riskområde som då identifierades
•

Överlämning av verksamheter och insatser inom integrationsområdet till den nya organisationen är ett riskområde.

Svarsfrekvens
Svar har inkommit från följande nämnder; Stadsdelsnämnderna Öster, Norr, Väster, Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, Servicenämnden,
Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden, Kulturnämnden samt Revisorskollegiet.
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Svar har inkommit från följande bolagsstyrelser;
FRIBO, Viskaforshem AB, Bostäder Borås AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB,
Borås Brås TME AB; Borås Djurpark AB samt Industribyggnader AB.
Från följande nämnder och bolag har svar ej inkommit: Sandhultbostäder AB, Toarpshus AB,
Borås lokaltrafik AB, BSTF samt Miljö och Hälsoskyddsnämnden.
Till följande nämnder och bolag har PM ej skickats: Valnämnden, Stadshus AB samt Inkubator.
Sammanfattningsvis en hög svarsfrekvens från nämnderna men betydligt mindre från de
kommunala bolagen.

Avlämnade svar från nämnder och kommunala bolag
Målområde Arbete
”Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Det står även att ”Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk
bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.”
Program för ett integrerat samhälle
Fråga 1 - På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?
Svar:
Kulturnämnden
På stadsbiblioteket finns flera i personalen som, beroende av praktikant och vilket arbete det gäller, är vana att handleda och introducera praktikanter. Textilmuseet har samverkat med mötesplats Kristineberg vad gäller praktik för asylsökande och provat detta praktiskt.
Borås Djurpark AB
Bolaget har ingen utvecklad strategi för praktikplatser.
AB Bostäder Borås
Vi är bättre utrustat än tidigare än tidigare år då 30 stycken av våra medarbetare har gått den så
viktiga handledarutbildningen. Nu mera finns det också ett mål på bolaget att vi ska bidra med att
sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom att låta olika praktikanter få bekanta sig med våra
yrkesroller.
Fritids och folkhälsonämnden
Verksamheter som Brygghuset, Skatehallen och Badenheten har erbjudit praktikplatser. Vi ser
dock ständigt över vårt arbetssätt för att i framtiden kunna tillgodose praktikplatser på fler
enheter.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden är medveten om den positiva betydelse en praktikplats har för den enskilde anställde att ordna egen försörjning. Nämndens organisation är förhållandevis liten med
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åtta anställda tjänstemän. Arbetsuppgifterna som är kvalificerade och kräver hög kompetensnivå,
utgörs i huvudsak av myndighetsutövningen. Överförmyndarenheten har under 2016 tillfrågats av
Arbetslivsförvaltningen om möjligheten att ta emot praktikanter. Det har dock under året på
grund av en mycket ansträngd personalsituation inte funnits möjlighet att anordna praktikplatser.
Det har helt enkelt saknats personal som kan fungera som handledare. Situationen under 2017 ser
dock i detta avseende ljusare ut och det kan finnas möjlighet att under andra halvan av året ta
emot en praktikant.
Kommunstyrelsen
Under året läggs t ex arbetsuppgifter undan för att kunna plockas fram som lämpliga praktikantuppgifter, så att det känns lätt och även till nytta för avdelningarna att ta emot praktikanter
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden har inte utvecklat arbetet med att anordna praktikplatser. Vi är en
mycket liten förvaltning där merparten av de ca 40 tjänsterna kräver högskoleutbildning inom
ekonomi eller teknik.
SDN Öster
Stadsdelsförvaltningen Öster har goda kontakter med Arbetslivsförvaltningen som kontaktar
enhetschefer när de söker en praktikplats. När det gäller nyanlända med utbildning från hemlandet, samarbetar Stadsdelsförvaltningen Öster med Folkuniversitet. Även praktikanter från Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), gymnasieskolan och
särgymnasiet tas emot i verksamheterna. Det finns även andra aktörer som hör av sig angående
praktikplatser och förvaltningen försöker i möjligaste mån bereda plats. Inom verksamheterna
som har ett stort behov av personal är praktik en bra form för både den enskilde och verksamheten. Den som praktiserar får bra inskolning i yrket och kan träna sitt svenska språk. De bereds
också möjlighet till vikariat eller sommarjobb.
SDN Väster
Arbetet har fortsatt på samma sätt som tidigare. Representant från stadsdel Väster ingår i den
arbetsgrupp som kommungemensam förskola och skola har tillsammanas med Högskolan i
Borås, Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen. Syftet med arbetsgruppen är att
snabbare och bättre tillvarata nyanlända akademikers kompetenser, framför allt i
skolverksamheter men även i ett bredare perspektiv. Gruppen är överens om att det finns ett
mervärde i att skolverksamheternas personalsammansättning liknar samhällets i övrigt ur ett
värdegrunds- och integrationsperspektiv.
Servicenämnden
Även i år kan vi konstatera att det inom Servicekontorets verksamheter finns ett antal praktikplatser, men möjligheten att ta emot praktikanter (oavsett om det gäller nyanlända, studenter eller
arbetslivsinriktad rehabilitering) är relativt begränsade, totalt sett. En orsak till det är att det för
vissa yrken krävs lagstadgade utbildningar, t.ex. på anläggningssidan måste även praktikanter ha
utbildningen ”säkerhet på väg”, något som i sin tur innebär att praktikanten behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För många av våra verksamheter, särskilt inom entreprenadavdelningen, krävs också minst B-körkort. Även under 2016 har
det hänt att detta varit ett hinder för att ta emot nyanlända praktikanter. Förfrågningar om praktikplatser tas om hand och bedöms och i de fall det är möjligt att ta emot praktikanter görs det.
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden (Utbildningsnämnden)
Förvaltningen har under 2016 fortsatt varit representerad i Borås Stads arbetsgrupp som arbetar
med att korta vägen för nyanlända akademiker till arbete. I arbetsgruppen ingår därutöver repreArbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016
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sentanter från Arbetsförmedlingen, Arbetslivsförvaltningen, Högskolan, Utvecklingsenheten,
Stadsdelarna och Vuxenutbildningen. Syftet är att planera för praktik och att stötta och korta
vägen till legitimation i de yrken som kräver det eller stötta i att individen kartlägger en process
som tar hen till det mål man har satt för sig själv, vidare studier, omskolning eller direkt till arbete. Förvaltningen ställer sig positiv till att ta emot praktikanter men ser en stor fördel om det
kan samordnas av Arbetslivsförvaltningen. På så vis blir det en bra introduktion i yrket och även
en gemensam grund för handledare.
Borås energi och miljö AB
Borås Energi Och Miljös medarbetare ska spegla den kundkrets vi jobbar mot avseende kön,
ålder och etnicitet så att alla kunder ska känna sig hemma när de besöker eller kommer i kontakt
med oss. En jämn fördelning av kön, ålder och etnicitet skapar ett varierat kunnande och bidrar
till utveckling i organisationen. Detta är bl.a aspekter som vi tar med oss i rekryteringssammanhang.
Arbetslivsnämnden
Verksamheten Jobb Borås finns till för de boråsare som inte arbetar eller studerar och som är i
behov av extra stöd för att få en anställning eller påbörja studier.
Genom vårt ordinarie uppdrag möter vi ständigt boråsare med annan etnisk bakgrund dvs. som
är födda utomlands eller har föräldrar som är det. Utöver de allmänna aktiviteter och olika satsningar som Jobb Borås erbjuder finns även en del insatser som särskilt riktar sig till den här ovan
nämnda gruppen.
Integrationsmodellen är en kombination av språkpraktik och studier. Vi bedriver arbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen och olika förvaltningar inom Borås Stad som har ett rekryteringsbehov. Modellen går ut på att rusta personerna genom undervisning i SFI kombinerat med praktik inom ett yrkesområde som deltagarna är intresserade av och lämpliga för. Förvaltningarna gör
intervjuer med intresserade personer för att bedöma om de passar för yrket. För att ytterligare
förbättra svenska språket och bli helt anställningsbara kan vi också erbjuda deltagarna en tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning under 1-2 år på den arbetsplats som man har praktiserat på.
I samverkan med SDN Norr bedrivs ett projekt för att skapa praktikplatser för nyanlända inom
lokalvård och storkök. Det är ett projekt som syftar till skapa en bra ingång till lokalvård och
storkök.
I samverkan med SDN Norr bedrivs ett projekt för att skapa praktikplatser för nyanlända akademiker i vården, sjuksköterskor och lärare. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att
skapa en bra ingång för nyanlända akademiker inom vård och utbildningssektorn.
Tekniska nämnden
Inom Tekniska förvaltningen tillämpas Borås Stads modell för kompetensbaserad rekrytering. På
detta sätt säkerställs att det är den kandidat som har rätt kompetens för uppdraget, oaktat etnisk
bakgrund, som anställs.
FRIBO
Med bolagets små resurser har vi svårt att lösa handledare för praktikanter. Trots det har vi haft
enstaka praktikanter de senaste åren.
SDN Norr
Kommungemensam förskola och skola har tillsammans med Högskolan i Borås startat en
arbetsgrupp i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen. I gruppen ingår
också representanter för Utbildningsförvaltningen, förskolan i Väster och grundskolan i Norr och
dessutom Personal och förhandling. Syftet med arbetsgruppen är att snabbare och bättre
tillvarata nyanlända akademikers kompetenser, framför allt i skolverksamheter men även i ett
Arbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016
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bredare perspektiv. Dessutom är gruppen överens om att det finns ett mervärde i att
skolverksamheternas personalsammansättning liknar samhället i övrigt ur ett värdegrunds- och
integrationsperspektiv. Specifikt i förskolan finns ett behov av flerspråkig kompetens för att klara
läroplanens uppdrag kring modersmålsstöd i förskola. Gruppen kommer att behandla frågor som
snabbspår i SFI, validering, omskolning och praktikplatser.
Stadsdelsnämnden Norr har en överenskommelse med Arbetslivsnämnden om att ta emot
praktikanter med annat modersmål än svenska på vård- och omsorgsboende i syfte att
introducera dem i vårdarbete innan utbildning. Stadsdelsnämnden samarbetar mycket med
Arbetslivsnämnden angående Resursgruppen Norr, där utförs arbete i tvättinrättningar, i café och
vad gäller skötsel av bilar. I resursgruppen är det mellan 70-90 deltagare i olika perioder för
Stadsdelsnämnden Norrs räkning.
När det gäller kost och lokalvård inleddes under hösten 2015 en dialog med Arbetslivsnämnden
som under vintern utökades med Arbetsförmedlingen. Syftet med samarbetet var att utreda
möjligheten för språkpraktikplatser.
Under mars månad intervjuades ett antal praktikantaspiranter. Av dessa valdes sex personer ut till
språkpraktikplats inom kost och lokalvården med start i april. De sex språkpraktikanterna
övergick till utbildning på Lernia efter midsommar. Dessa återkom i oktober och är nu utbildade
lokalvårdare och går på ”prova på praktik” för att förbättra språket och praktisera yrkeskunskap.
I oktober startades det upp en andra omgång språkpraktikanter på samma sätt som gjordes i april.
Kommunstyrelsen
Under året läggs t ex arbetsuppgifter undan för att kunna plockas fram som lämpliga praktikantuppgifter, så att det känns lätt och även till nytta för avdelningarna att ta emot praktikanter
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden får löpande förfrågningar om möjlighet till praktik för personer med
annan etnisk bakgrund som exv. går en utbildning på högskola eller yrkeshögskola. Praktikplatser
erbjuds i förekommande fall. Nämnden är positiv till möjligheten att anordna praktikplatser när
det är praktiskt möjligt, bland annat med hänsyn till utrymme för handledning.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att anordna praktikplatser genom samarbete
med vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning samt ungdomsgymnasiets vård och omsorgsutbildning och barn och fritidsutbildning.
Sociala omsorgsförvaltningen deltar i en lokal styrgrupp, VO college, där både facket, arbetsgivare, lärare, rektorer finns representerade. Syftet med styrgruppen är att se över hur man kan
arbeta för att ta emot nyanlända där språket är en barriär samt hur man tidigare kan attrahera
personer att vilja jobba inom funktionshinderverksamheten.
IBAB
IBAB anordnar under 2016-2017 praktikplatser för nyanlända. Omfattning är en
byggnadsingenjör och fyra yrkesarbetare. Praktiken syftar till att personerna skall komma in på
yrkesutbildning eller erhålla anställningar inom bygg och fastighetsbranschen.
Ett flertal personer som arbetar för IBAB är delaktiga i integrationen och har olika mentorsroller.
Mentorerna kommer efter praktikperiodens slut kunna ge praktikanterna vitsord, utifrån deras
person, prestation och lämplighet.
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Kommunikation på svenska är centralt under praktikperioden. För att undanröja ev. missförstånd
finns möjlighet att kommunikation vid sådana tillfällen kan ske på engelska eller arabiska.
Praktiken sker i samarbete med Arbetslivsförvaltningen och arbetsförmedlingen.
Byggnadsarbetarförbundet och av IBAB kontrakterade byggföretag är informerade och kommer
att med verka.
Borås Elnät AB
Ingen specifik utveckling har genomförts under 2016. Alla praktikplatsförfrågningar som inkommer till bolaget avvägs mot tillgång till resurser/arbetsbelastning i organisationen vid den
aktuella tidpunkten.
Fråga 2 - Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Fördela dem mellan dessa tre grupper:

Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete

Svar:
Kulturnämnden
Språkpraktik: En person på Textilmuseet. Stadsbiblioteket planerade för språkpraktikant men det
kommer att ske först under 2017.
Prova på praktik: Stadsbiblioteket har tagit emot praktikanter som ska prova på arbete och
praktik men ingen av dessa som praktiserade under 2016 hade annan etnisk bakgrund än svensk.
Borås Djurpark AB
Inga har tagits in till praktikplatser i bolaget.
AB Bostäder Borås
Totalt har vi tagit emot 40 stycken under året. 20 st högstadieelever från Borås Stad, 5 stycken
Jobb Borås
Fritid och Folkhälsonämnden
I vissa av Fritids och Folkhälsoförvaltningens verksamheter, så som Brygghus enheten och
Badenheten, har vi under året haft ett flertal praktikanter. Två har varit språkpraktikanter och
resten har varit prova på praktik/praktik till arbete
Överförmyndarnämnden
Se svar på fråga 1
Kommunstyrelsen
Utöver sommararbetande ungdomar och studenter har inga övriga praktikanter funnits på Stadskansliet under 2016.
Lokalförsörjningsnämnden

Under perioden har vi tagit emot en praktikant som utbildades till arbetsmiljöingenjör. Praktiken utvecklades till att också innehålla examensarbete.
SDN Öster
Att ta fram siffror för en hel stadsdel med alla dess verksamheter är en omöjlighet eftersom det
kräver en stor kartläggning. Detta har inte hunnits med till denna uppföljning. Inom verksamheterna tas praktikanter emot inom alla grupper. Alla verksamheter tar emot så många praktikanter
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som är möjligt. De är viktigt att alla praktikanter får bra handledning och stöd under praktikperioden.
SDN Väster
Stadsdelens verksamheter är positiva till och tar emot ett stort antal praktikanter, samt även feriearbetare och har haft flera språkpraktikanter. Det har dock inte i nuläget varit möjligt att få fram
aktuella uppgifter på antalet som har haft språkpraktik, prova på praktik samt praktik till arbetet.
Servicenämnden

Inga. Se fråga 1

Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden (Utbildningsnämnden)
Inom verksamheterna har vuxenutbildningen tagit in praktikanter på språkpraktik (2) och på
prova på/vägledningspraktik (3) samt praktik till arbete (2).
Borås energi och miljö AB
Vid förfrågningar av praktikplatser så ser vi hela tiden över möjligheten
För att ta in praktikanter beroende på belastning i bolaget. Vi har tagit in 4 personer prova på
praktik, 1 person praktik till arbete men inga språkpraktikanter.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har i sin förvaltning totalt 43 praktikanter i sina verksamheter. Av dessa
kommer 26 från målgruppen Boråsare som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda
föräldrar födda utomlands. Jobb Borås som anvisar till praktikplatser har idag ingen registrering
som gör åtskillnad på de olika praktikformerna. En försiktig uppskattning är, när det gäller målgruppen att fördelningen är ca 50 % språkpraktik och ca 50 % prova på praktik. I Borås Stad
finns totalt 127 praktikanter anvisade varav 66 tillhör målgruppen Boråsare som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands.
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen är en förhållandevis liten förvaltning med få medarbetare i varje verksamhet. Verksamheterna utgör till stor del beställarfunktioner och utrymme för att ta emot praktikanter är mycket begränsat. I de av Tekniska förvaltningens verksamheter som arbetar med utförande finns av sälerhetsskäl, krav på kunskap i svenska språket. Därför är det svårt att ta emot
praktikanter som saknar tillräcklig språkkunskap.
FRIBO
Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete - 2 st
Viskaforshem AB
Vi är ett litet bostadsbolag med 5 anställda. En stor del av vår verksamhet utförs av entreprenörer
inom olika områden, exempelvis yttre skötsel. Begränsat med möjligheter att kunna ta hand om
praktikanter.
SDN Norr
Språkpraktik 6 st. feb 2017
Prova på praktik 6 st. okt 2017
Praktik till arbete 3 st. april 2017
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Kommunstyrelsen
Utöver sommararbetande ungdomar och studenter har inga övriga praktikanter funnits på Stadskansliet under 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden
Under 2016 har två praktikanter erbjudits plats i form av yrkespraktik
Sociala omsorgsnämnden
Under våren 2016 har Sociala omsorgsförvaltningen också erbjudit 25 platser till vuxenutbildning
vård och omsorgsutbildning och 21 platser till ungdomsgymnasiet, både vård och omsorgsutbildning och barn och fritidsutbildning. Under hösten 2016 har 26 platser erbjudits till vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning, varav endast 1o platser har utnyttjats. ) platser har erbjudits
ungdomsgymnasiet, och barn och fritidsutbildning. Majoriteten av de praktikanter som kommer
från vuxenutbildning har en annan etnisk bakgrund. Utöver detta har Sociala omsorgsförvaltningen under 2016 också tagit emot två språkpraktikanter och en praktikant inom ramen för
praktik till arbete.
IBAB
Se fråga 1.
Borås Elnät AB
Under 2016 togs tre praktikanter emot. Samtliga praktikanter kom från skolor i Borås Stad. Ingen
av praktikanternas inriktning var Språkpraktik, Prova på praktik eller Praktik till arbete.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk

bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars
båda föräldrar är födda utomlands?
Svar:
Kulturnämnden
Kulturskolan har flera anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. Stadsbiblioteket
efterfrågar vid rekrytering alltid personer med annan språkkunskap än svenska.

Borås Djurpark AB
I anställningsförfarandet anställs efter kompetens oavsett etnisk bakgrund. För närvarande är två
av bolagets femtiofyra tillsvidare anställda av annan etnisk bakgrund. Av säsongsanställda har ca
35 % en annan etnisk bakgrund.
IBAB

Se fråga 1.

SDN Norr
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har aktivt de senaste åren rekryterat ett stort antal modersmålslärare med akademiska examina. De flesta med pedagogisk examen från hemland men
även en del som haft svensk utbildning. Genom uppgörelse med fackliga organisationer har flera
erbjudits en treårig visstidsanställning med löfte om omvandling till fast anställning under förutsättning att de under tiden kompletterat eller validerat sig till en svensk lärarexamen. Praktikarbetet inom kost och lokalvården leder förhoppningsvis till fler anställda med annan etnisk bakgrund.
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AB Bostäder Borås
Vi har i vår personalpolicy samt i våra riktlinjer vid rekrytering tydligt markerat att alla är
välkomna att jobba på bolaget men också tydligt markerat att alla söker på sin egen förmåga och
kunskap. Vi har i vårt projekt om nedskräpning, se fg fråga, aktivt sökt efter flerspråkiga
medarbetare men inte absolut efter medarbetare med annan etnisk bakgrund
Social omsorgsnämnden
För att säkerställa att förvaltningen rekryterar rätt person till rätt tjänst använder sig förvaltningen
av så kallad kompetensbaserad rekrytering. Att arbeta med kompetensbaserad rekrytering innebär
en större träffsäkerhet för att få rätt person på rätt plats. Genom att arbeta strukturerat och
kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande
rekryteringsprocess säkerställs. I en kompetensbaserad rekrytering låter man inte några andra
ovidkommande faktorer än kompetens påverka rekryteringsprocessen. För detta krävs största
möjliga objektivitet och uppmärksamhet på risken för att vi omedvetet tänker och agerar utifrån
våra egna subjektiva referensramar. När vi gör urval av sökande utifrån genomtänkta och
relevanta krav för tjänsten riskerar vi inte heller att diskriminera någon vare sig direkt eller
indirekt. Enligt Sociala omsorgsförvaltningens plan för lika rättigheter och möjligheter är
flerspråkighet och interkulturell kunskap meriterande. Kunskap om andra kulturer ökar
möjligheterna att ge fler invånare likvärdig service. Förvaltningen ska eftersträva en jämn
fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta kan uppnås genom en
kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad, d.v.s.att man tar tillvara individuella
olikheter hos dem som uppfyller kompetenskraven.
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen arbetar aktivt för att kunna erbjuda feriejobb för ungdomar. Inom ramen
för den verksamheten har ett antal ungdomar med utländsk bakgrund fått möjlighet till en första
ingång i arbetslivet.
Fritids och Folkhälsonämnden
Vid alla rekryteringar ser vi positivt på att kalla personer till intervju med annan etnisk bakgrund
än svensk, förutsatt att man matchar kravprofilen utifrån utbildningsbakgrund och relevant
erfarenhet.
Överförmyndarnämnden
Rekrytering av medarbetare inom Överförmyndarnämndens verksamhet utgår från den
kompetensbaserade rekryteringen som Borås Stad tillämpar. Arbetsuppgifterna som består av
myndighetsutövning, ställer mycket hårda krav på relevant utbildning och förmåga att korrekt
hantera det svenska språket i tal och skrift. Vid rekryteringsarbetet finns en medvetenhet om att
flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit. Nämnas kan att en person som tillhör
den angivna målgruppen enligt programmet, anställdes på Överförmundarenheten med start i
januari 2016.
Kommunstyrelsen
Inga särskilda åtgärder. Vid rekrytering görs bedömning av vem som är bäst lämplig oavsett etnisk bakgrund men ambitionen finns att vid lika kompetens välja personer med annan etnisk
bakgrund.
Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås för att undersöka möjligheten att ta emot nyanlända
som praktikanter med rätt utbildning för vår verksamhet. I övrig rekrytering ser vi mångfald som
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en styrka och väger in det i sakskälen för att anställa en person där i övrigt lika kompetens
och/eller erfarenhet råder.
SDN Väster
I dialog med Vuxenutbildningen, Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen sker fortlöpande metodutveckling om hur förbättra möjligheter att möta personer med annan språklig bakgrund att succesivt kunna arbeta inom äldreomsorg.
Stadsdelen har inlett arbete med kompetensbaserad rekrytering genom att börja använda modellen Garuda. Modellen innebär att arbeta strukturerat, kompetensbaserat för att minska risken
för felrekryteringar och att säkra en icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Inom förvaltningen
används även andra systematiska kompentensbaserade metoder.
Arbetslivsnämnden
• Utbildningsspåret: Är en verksamhet som syftar till att ge boråsare som saknar
grundskolekompetens en möjlighet att läsa in den. Syftet är att skapa förutsättningar för att gå
vidare i utbildningsstegen och därmed göra sig långsiktigt anställningsbar.
• Yrkessvenska bedrivs av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med personalen inom
Jobb Borås. Utbildningen riktar sig till de som har en praktik eller arbetsmarknadsanställning
inom Jobb Borås och som behöver träna mer på svenska språket. Särskilda uttryck och glosor
som har med deltagarnas arbetsuppgifter att göra övas in. Det finns i dagsläget tre grupper
med olika svårighetsgrader.
• MAST på enkel svenska är ett arbetsförberedande program som bedrivs av
arbetsmarknadshandläggarna inom Jobb Borås och som särskilt riktar sig till målgruppen
utrikes födda. Syftet med programmet är att deltagarna ska bli medvetna om sina förmågor
och möjliga yrkesval samtidigt som de får en bild av den svenska arbetsmarknaden och vilka
rättigheter och skyldigheter man har som anställd.
• Ferie-MAST är ett program som erbjuds de ferieanställda ungdomarna som själva har angett
att de behöver extra språkstöd. Ungdomarna arbetar som feriearbetare på halvtid och resten
av deras arbetsdag deltar de i Ferie- MAST för att lära sig mer om svenskt arbetsliv men även
för att träna på svenska språket.
• Utsteget på enkel svenska är ett tvåveckors program för de deltagare som har en
arbetsmarknadsanställning. Alla anställda deltagare erbjuds Utsteget vid två tillfällen, både när
de nyligen fått anställningen och när anställningstiden går mot sitt slut. Syftet är att förbereda
deltagarna för det fortsatta arbetslivet efter det att anställningen inom Jobb Borås är avslutad.
Kursen innehåller bland annat fördjupad arbetsmarknadskunskap, CV- skrivande och
•

•
•

kontakter med arbetsgivare både inom offentlig och privat sektor

Projekt Personer ej läs och skrivkunniga – modersmålstödjare: Projektet syftar till att träna ej
läs och skrivkunniga i det egna språket för att skapa en referens som är nödvändig för att
snabbare lära sig svenska. Svenskan är nödvändig för att fortsätta i utbildningsstegen och
därmed öka chanser till anställning
Dua: Ett arbete som syftar till att ge ungdomar mellan 18 och 25 och som saknar avslutad
gymnasieutbildning en möjlighet att läsa in den.
Arbetslivsförvaltningen arbetar aktivt med att spegla samhället i rekryteringsprocesser.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (Utbildningsnämnden)
Förvaltningen följer det personalpolitiska programmet och ser mångfald i form av olikheter i
kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar som en styrka att ta tillvara. Genom att arbeta med tydliga kravprofiler och kompetensbaserad rekrytering är ambitionen
att rätt person anställs för rätt tjänst. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är värdefulla resurser inom våra verksamheter då vi skall möta behoven hos våra elever. I takt med att andelen nyArbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016
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anlända elever ökar så är det en kompetens som särskilt lyfts fram i våra rekryteringar till verksamhet inom bland annat språkintroduktion, yrkesintroduktion och SFI. Då skolan har ett demokratiskt uppdrag ser förvaltningen det som viktigt att strukturen bland anställda i form av olika
bakgrund, kompetens och erfarenheter i stor utsträckning speglar strukturen i samhället. I alla
nämndens verksamheter finns personal med annan etnisk bakgrund.
SDN Öster
I många verksamheter finns ett stort behov av att anställa personer med en annan etnisk bakgrund. De bidrar med sitt språk och sin kultur vilket gynnar verksamheten. Urban 15- projektet
bidrog till att fler har utbildat sig och fått jobb. Stadsdelsförvaltningen Öster har inget systematiskt arbete efter någon modell, utan beaktar frågan vid varje nyrekrytering och ser till att få en
ökad mångfald i personalgrupperna inom alla verksamheter.
FRIBO
Fristadbostäder har under den senaste 5-års perioden anställt 4 personer. Hälften av dessa har
varit födda utomlands.
Viskaforshem AB
När vi anställer utgår vi endast utifrån kompetens för den arbetsuppgift som skall utföras. Vi
lägger inga synpunkter på personen utöver detta.
Vi har genomfört praktikarbete för asylsökande som bor hos oss. Detta ledde bl.a.till att en av
praktikanterna numera är en av våra 5 anställda
Borås Elnät AB
Ingen specifik utveckling har genomförts under 2016. Under 2014 genomfördes utbildning för
cheferna kring diskriminering. Inom bolaget finns en tydlig medvetenhet vid rekryteringar. I de
fall aktuella personer har samma kompetens ska personer med utländsk härkomst och kvinnor
(vid mansdominerade verksamheter) prioriteras till anställning.
Servicenämnden
Sedan några år tillbaka använder förvaltaren ett rekryteringsverktyg. Under 2016 har detta verktyg
använts fullt ut vid rekrytering av tillsvidareanställda. Detta syftar både till att säkerställa att rekryteringar går till på ett strukturerat sätt och att den är kompetensbaserad och därmed minskar riskerna för diskriminering. En strukturerad kompetensförsörjning utgår från de kvalifikationskrav
arbetet kräver. Varje kandidat bedöms utifrån hur väl dennes kompetens stämmer överens med
kvalifikationskraven. Under 2016 har 27 externrekryteringar genomförts och i 9 av fallen stämmer de nyanställda in på definitionen ovan. Dessa medarbetare återfinns t.ex. inom administration, anläggning och fastighetsskötsel.
Frågor som gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1 - Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med

annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Svar: I Borås Stad finns 455 arbetsmarknadsanställningar (exkl.trygghetsanställningar m.m 308)
Av dessa 455 är 9 formellt anställda av andra förvaltningar än arbetlivsförvaltningen. 43.5 %
d.v.s.198 personer är utrikesfödda.
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Fråga 2 - Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016 för

personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Svar: Under 2016 gjordes 198 arbetsmarknadsanställningar (exkl. trygghetsanst. m.m.107 ) för
personer med annan etnisk bakgrund d.v.s. boråsare födda utomlands och boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands.
Frågor som gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt kommunala bolag
Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapssprid-

ning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
Svar:

Borås Djurpark AB
Arbetar inte aktivt med kunskapsspridning mot näringslivet om mångfald.
AB Bostäder Borås
Våra värdeord och hur vi vill bli uppfattade är krav som vi även ställer på entreprenörer eller
andra leverantörer som vi samarbetar med. Av dessa framgår att mångfald i arbetslivet är ett krav
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har ett uppdrag att bedriva mångfaldsinformation i Borås stad. Vi har besökt
de kommunala bolagens styrelser för att informera dem om mångfald. Vi har besökt idéburna
organisationer så som Rotary för mångfaldsinformation.
Inom fadderverksamheten som syftar till att matcha svenskar med nyanlända personer från ett
annat land har det under 2016 påbörjats ett samarbete med företag i Borås för att genomföra
lunchmöten mellan de nyanlända och de anställda. Även fadderverksamheten har besökt Rotary.
Integrationsdagen den 1 november hade temat ”Arbete är nyckeln till lyckad integration”.
Målgrupp var i första hand politiker, ledning för förvaltning och bolag, verksamhetschefer, enhetschefer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt frivillighetsorganisationer. Under dagen medverkade och diskuterade företrädare för näringslivet sin syn på integration och mångfald. Man diskuterade hur man kunde bidra till integration och nyttan av mångfald
inom näringslivet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vid rekryteringstillfällen strävar nämnden efter att öka mångfalden. Vid den senaste personalekonomiska redovisningen var andelen anställda med annan etnisk bakgrund inom förvaltningen 13
%. Inom kommunen totalt är andelen 26,5 %.
FRIBO

Fristadbostäder ser till att hålla sig uppdaterade i dessa frågor genom aktivt deltagande i olika
nätverksgrupper.
Borås Elnät AB
Inom bolaget stödjer vi kunskapsspridning genom utbildningsinsatser. Senaste utbildningen kring
mångfald genomfördes 2014.
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Borås Miljö och Energi AB
Vi har medverkat på industrinatten samt kommer att vara representerade på Stark-dagen. I dessa
forum ser vi en möjlighet att kunna ge kunskapsspridning om bolaget med ambitioner att anställa
personer med olika bakgrund.

Sammanfattning målområde arbete

Svaren visar på omfattande aktiviteter och insatser inom målområden arbete med några få undantag. Undantagen beskriver återigen hinder att ta emot praktikanter samt krav på utbildning som
riktar sig till specifik verksamhet på förvaltning och bolag. Samverkan i olika former såväl mellan
förvaltningar och kommunala bolag, såväl som med externa aktörer redovisas. Arbetslivsnämnden har med sitt speciella uppdrag en nyckelroll i denna samverkan. Rekryteringsprocesserna beskrivs som likabehandlande och kompetensbaserad för att tillförsäkra sig om att det är rätt person
som anställs utan distraktion från ställningstagande utifrån kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan faktor.
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Målområde Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Kommunala bostadsbolag, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden
Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att motverka dis-

kriminering och segregation på bostadsmarknaden?
Svar:

AB Bostäder Borås
Vi har sedan många år en uthyrningspolicy och riktlinjer för vår uthyrning som motverkar diskriminering och segregering på bostadsmarknaden. Samma regler gäller för samtliga befintliga
och potentiella hyresgäster oavsett bakgrund.
Kommunstyrelsen
Vi arbetar ex med kommunens markinnehav på aktivt sätt, genom att vi kan markanvisa (typ option inför köp) mark dels inom olika delar av kommunen, olika stadsdelar och åt olika byggherrar
som har olika profil. Detta ger en mångfald. Vi kan aktivt möjliggöra för byggnation, nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på så sätt motverka segregation på bostadmarknaden. Kommunen som markägare kan initiera planläggning för bostäder på kommunal mark.
Tydligt och riktat sätt som kan minska segregationen. Integration kan nås när nya bostäder byggs
i utsatta områden. Vi bejakar o prioriterar ständigt planarbeten när detta nu är aktuellt på
Bl.a. Hässleholmen och Hulta.
FRIBO
Fristadbostäder ser till att hålla sig uppdaterade i dessa frågor genom aktivt deltagande i olika
nätverksgrupper.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet styrs av Plan- och bygglagen (PBL) som bland annat
innehåller bestämmelser om byggande som syftar till att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och
en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer”.
I budgeten 2017 planerar nämnden för att ta fram detaljplaner för närmare 1100 bostäder. En
ökad bostadsproduktion med olika upplåtelseformer förväntas motverka en segregerad bostads
marknad.
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Fråga 2 - På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder
Svar:
AB Bostäder Borås
Vi erbjuder bara våra hyresgäster hyresrätter som upplåtelseform. Genom förtätning i befintliga
områden blandar vi äldre ”billigare” lägenheter nya ”dyrare” lägenheter och på det viset ökar
möjligheten till blandat boende.
Kommunstyrelsen
Jobbar med (markanvisningar, positiva planbesked, bygglov etc) till olika byggherrar med olika
profil och inriktning. Dock ska sägas att kommunen egentligen inte har några instrument för att
styra/påverka upplåtelseformen på bostäder. Detta styrs av marknaden. Genom våra kommunala
bostadsbolag kan vi dock ge ägardirektiv för viss åtgärd. Det är klok planering när villatunga
stadsdelar o tätorter kompletteras med lägenheter. Det ger möjlighet till kvarboende för den som
söker en mindre, mer lättskött, o tillgängligare bostad. Detta kan säkerställas i nya detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan är ett prioriteringsverktyg där det ges möjlighet till
ett varierat bostadsbyggande. Eftersom kommunen inte själv bygger några bostäder är god samverkan med byggmarknadens aktörer en viktig del för Samhällsbyggnadsnämnden för att bland
annat nå ett mer varierat utbud av bostäder.
FRIBO
I vår vision för FRIBO 2025 står: ”Vi tillhandahåller bostäder för alla, för alla åldersgrupper och
alla behov, alltifrån det enkla till det extravaganta.”
Vi har både byggt och köpt bostäder de senaste åren för att just bredda vårt utbud.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för

bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.

Viskaforshem AB
Nybyggnationsplaner har vi jobbat med sedan 2011, planer och ekonomi gör att processen är mkt
lång. Ev. kommer vi att starta nybyggnation under 2017. Vi kommer att bjuda in Arbetslivsnämndens presidie till en information om vår verksamhet
AB Bostäder Borås
När vi bygger nya bostäder mixar vi olika lägenhetstyper 1-5 RK (merparten 2-3 RK). Senaste
produktionen på 68 lägenheter innefattades av 11 radhuslägenheter på 5 RK. Inom ramen för
hyresrätt är det dessvärre svårt att ekonomiskt få ihop en kalkyl för ännu större lägenheter (6
RK>9. Vår erfarenhet är att större lägenheter får en låg efterfrågan på grund av att dessa får höga
hyror. Det blir också komplext med extra stora familjer i våra traditionella bostadsområden. För
denna målgrupp är stora villor en bättre lösning.
Kommunstyrelsen
Tillgången och närheten till ex förskolor, skolor i ett område kan påverka marknadens och byggherrars intresse av att bygga bostäder för familjer. I dialog med verksamhetsutövaren, berörda
förvaltningar (t ex Lokalförsörjningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen) så har vi därför
kontinuerliga träffar för att stämma av behov, söka lämpliga lokaliseringar av dessa kommunala
verksamheter. Kommunens markägande är en viktig parameter för att möjliggöra för s.k. skoltomter bl.a. Aktivt markägande (köpa, sälja, utveckla) kan på så sätt möjliggöra för såväl minskad
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segregation, ökat bostadsbyggande varierat, utbud, riktat innehåll. Utöver detta kan särskilda
uppdrag ges till bostadsbolagen.
Samhällsbyggnadsnämnden
I Samhällsbyggnadsnämndens detaljplanearbete finns inget som reglerar att det ska produceras
bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
FRIBO
Konkret har vi inte haft den efterfrågan i vår bostadskö och har därför inte heller arbetat med
frågan.

Sammanfattning målområde boende

Frågorna riktar sig till de kommunala bostadsbolagen, samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Svar har inte inkommit från Sandhultbostäder AB och Toarpshus AB. Svaren redogör
för insatser som markanvisningar, detaljplanearbete, ett aktivt arbete för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på så sätt motverka segregation på
bostadmarknaden. Något svar redogör för förtätning av äldre områden för att på det viset få variation på utbudet. När det gäller frågan om större bostäder säger man sig inte ha efterfrågan, att
kalkylen blir för hög och att detaljplanen inte reglerar byggande av större lägenheter.
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Målområde Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans
med teoretisk utbildning

Gäller Utbildningsnämnden
Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI?
Svar: Vi har under 2016 särskilt arbetat för att den externa leverantören av SFI-utbildning (upphandlad utbildning på entreprenad) ska kunna ta emot fler elever. Arbetet har lett till att man
utökar med flera nya grupper under slutet av 2016 och början av 2017. Vi har också tagit in extra
personal inom studie- och yrkesvägledningen för att skynda på kartläggningarna av eleverna som
ligger till grund för det individuella upplägget av utbildningen. Vi har också utökat med fler SFIlärare och fler tillfälliga lokaler för att kunna klara ökningen av elever. Vi ser att vi börjar komma
ikapp och kommer med hjälp av dessa satsningar kunna hamna i normalläge igen med väntetiden
till SFI, under 2017.
Fråga 2 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombinat-

ion med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning?

Svar: Vi erbjuder flera olika yrkesutbildningar i kombination med sfi. Vi har just nu vård, bygg,
måltid och service i kombination. Vi planerar för fler under våren t ex. barnskötare, handel och
fordon.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av

yrkes- och lärlingsutbildningar?

Svar: Vi säkerställer utbudet genom diskussioner med Arbetsförmedlingen (AF) och utgår från
de bristyrken som råder för tillfället, både inom den privata och kommunala sektorn. Vi samarbetar även med arbetslivsförvaltningen och AF för att nå de personer som är långt från arbetsmarknaden.
Lärlingsutbildningen är en pågående utbildningsform där vi informerar och samarbetar med näringslivet och branschorganisationerna.
Vi deltar också i ett Interregprojekt, KOBRA, som syftar till bättre matchning bl.a. genom utbildningar som leder till arbete. I detta projekt har vi anställda kompetensmäklare som särskilt
jobbar med att möta näringslivets behov och dessutom får vi i projektet del av flera typer av aktuella regionala analyser och verktyg för att kunna säkerställa att vi har rätt utbildningar med rätt
innehåll.

Sammanfattning målområde utbildning

Målområde utbildning berör Utbildningsnämnden med inriktning på vuxenutbildningen. Deras
redovisningar visar på omfattande insatser inom vuxenutbildningsområdet. Utbildningsförvaltningen visar att man arbetar med flexibilitet och anpassning utifrån de behov som finns i samarbete med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
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Målområde Kultur
I programmet för ett integrerat samhälle står det att ”Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter”
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster

Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella per-

spektivet i era verksamheter?
Svar:

Kulturnämnden
Kulturförvaltningens hela arbete syftar till att Borås ska vara en bra stad att leva i och där alla
invånare ges möjligheter till kunskap och upplevelser. De övergripande målen finns formulerade i
kultur och biblioteksprogram för 2017 – 2018. I handlingsplaner för kultur och bibliotek är det
kulturella perspektivet väl integrerat.
Fritids och Folkhälsonämnden
Inom våra verksamhetsområden arbetar vi ständigt med att möta de behov som finns avseende
olika kulturella perspektiv.
Kommunstyrelsen
Genom att upplåta (arrendera ut eller tillfälligt upplåta) kommunal mark för olika kulturella evenemang, festivaler, musik, utställningar, barnevent etc. Detta görs många gånger per år och skapar
möten mellan människor. Bidrar också till utveckling av stadskärnan och tätorts-, och stadsdelscentrum. I dessa ”vardagsrum” ges nya förutsättningar för stadskulturen.
Flera av avdelningarna på Stadskansliet har tagit del av utställningen ”Vi är romer” och haft dialog kring denna.
SDN Öster
Det kulturella perspektivet ingår i vardagsarbetet i Stadsdelsförvaltningen Östers alla verksamheter, då stadsdelarna ansvarar för förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg (barn
och familj), fritid och kultur. Genom aktiviteter och de olika uppdrag som förvaltningen har,
kommer det kulturella in per automatik. Som exempel arbetar verksamheterna inom förskolan/skolan med frågan, genom att följa läroplanen samt Borås Stads kulturplan för grundskolan.
SDN Väster.
Mötesplats Norrby och Mötesplats Kristineberg är en form av aktivitetshus med syfte att öka
kvalitén för de boende på Norrby och Kristineberg som tillhandahåller en lättillgänglig
medborgarservice. Mötesplats Norrby består av en biblioteksdel och ett café varifrån en mängd
olika aktiviteter anordnas både på och med utgångspunkt från mötesplatsen. Mötesplats
Kristineberg riktar sig också till alla åldrar. I ett och samma hus finns folkbibliotek, öppen
förskola och fritidsverksamhet som anordnar olika typer av kostandsfria aktiviteter.
Stadsdelens sex bibliotek, inklusive mötesplats Norrby och mötesplats Kristineberg, erbjuder
litteratur, tidsskrifter och annan media på en mängd olika språk samt lättläst svenska. Besökarna
ska ha möjlighet att påverka utbudet och det ska finnas möjlighet att beställa in det som besökare
upplever saknas. På samtliga bibliotek finns lånedatorer där det också finns en databas tillgänglig
Arbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016

22(28)

som ger behörighet till digitala tidningar från hela världen. Ett arbete har även påbörjats för att de
broschyrer som är relaterade till biblioteksområdet ska finnas på fler språk än svenska och
engelska. Biblioteken söker kontakt med hemspråkslärarna för att stötta dem när det gäller
litteraturanskaffningar. Mötesplats Norrbys bibliotekarie har arrangerat Kulturutflykter till
Stadsbiblioteket, en med särskild inriktning till barn.
För att främja kulturell, social delaktighet och integration har stadsdel Väster sedan 2013
arrangerat 2 till 3, så kallade temaresor per år. Under de senaste åren har resor gjorts till bland
annat Skara sommarland, Gekås Ullared, Nordens Ark och Lisebergs julmarknad. Resorna är
öppna för alla och deltagare hämtas upp på flera platser i stadsdelen. Barn reser med
kostnadsfritt.
Utgångspunkten för den öppna ungdomsverksamheten i stadsdel Väster är att nå en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Förhållningsättet är främjande och normkritiskt och bygger på en positiv människosyn, ett salutogent
synsätt som ska genomsyra allt från normkritisk personalrekrytering till vilka bilder verksamheten
väljer i kommunikation med besökare/deltagare. Fritid Väster är övertygad om den öppna ungdomsverksamhetens viktiga funktion, både som arena och som mötesplats, för unga och tar sin
utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, som barnets rätt: att inte bli diskriminerad, att bli lyssnad på, till fritid och att utöva kultur.
Arbetslivsnämnden
- I alla sammanhang där fadderverksamheten finns är också det kulturella perspektivet närvarande
genom det ömsesidiga utbytet.
- Den årliga integrationsdagen är en aktivitet som lyfter in kultur och värdegrundsfrågor i våra
verksamheter såväl som övriga förvaltningars verksamheter
- Samtidigt med Pridefestivalen genomfördes, i samverkan med RFSL och Brec, 15 informationsträffar kring HBTQ-frågor i samband med samhällsorienteringen. Informationen ledde till diskussioner kring mänskliga rättigheter, normer och värderingar.
- All personal erbjöds att på arbetstid besöka utställningen ”Vi är romer” som hölls på kulturhuset under våren 2016
SDN Norr
Kost- och lokalvårdens intresse av praktikanter bygger på behovet av personal som är
intresserade och vill arbeta i första hand med lokalvård men också av kombinationstjänster
lokalvård/måltidspersonal. Dessa grupper har tidvis varit svårrekryterade. Inom övriga
verksamheter har rekrytering av personal där det kulturella perspektivet är av vikt omhändertagits
t.ex. när det gäller rekrytering av CFL:s personal samt personal inom vissa verksamheter som rör
IFO asyl.
Fråga 2 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika

möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Svar:

Kulturnämnden
Kulturplan 2015 – 2017 för grundskolan och grundsärskolan medför ökad jämlikhet i tillgång till
kultur då alla skolor ska genomföra uppsatta aktiviteter. Planen ska revideras inför den nya planperioden 2018 – 2020.
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Kulturförvaltningen ger varje år ut två kulturkataloger. Dessa innehåller allt samlat Kulturutbud
till förskolor och skolor (förskoleklass-gymnasiet) i Borås Stad. Förutom skolbio på Röda Kvarn
är alla kultturaktiviteter kostnadsfria.
I det offentliga kulturutbudet för barn och familj: Lördagsbarn, erbjuds många kulturaktiviteter
på kulturhuset och Kulturförvaltningens övriga institutioner. I utbudet finns bland annat konstworkshops, familjeguidningar, sagostunder, festivaler, teater och dansföreställningar. Dessa aktiviteter är kostnadsfria.
Kulturskolan:
Genom kulturskolefilialerna och genom integration med andra elever.
Stadsteatern:
Genom samarbete med barn och ungdomsgruppen på Kulturförvaltningen, genom samarbetet
med Regionteater Väst, genom att producera egna barnproduktioner samt ta in gästspel som är
avsedda för den målgruppen.
Textilmuseet:
På Textilmuseet engageras barn som aktiva deltagare bland annat i fri skapandeverksamhet i den
öppna DIY-ytan, workshops på olika teman under lov och helger eller vid de många skolbesök
som genomförs. Museet är också gratis för barn och unga. Grupper och enskilda barn och unga
kan ta kontakt och få stöd och hjälp med att genomföra egna idéer på textila teman, själva eller
ihop med vuxna, via skola eller på sin fritid. Museet har en internationell prägel på många utställningar vilket skapar en pedagogik som uppmuntrar till interkulturella perspektivvoch gränsöverskridande tankesätt.
Borås Museum:
På Borås museum anordnas sommartid ofta öppna verkstäder med speciellt fokus på barns och
ungas kreativitet inom slöjd och hantverk samt ibland även drama och historiberättande.
Kulturkontoret:
Kulturkontoret arrangerar ett offentligt kulturutbud som vänder sig till barn och unga och deras
föräldrar. Exempel är Lördagsbarn, tvåspråkig barnkulturfestival, barnfilmvisning på Röda Kvarn.
Stadsbiblioteket:
Stadsbiblioteket har särskilt anpassade avdelningar för de mindre barnen, till exempel, Knacka på!
Och erbjuder läsfrämjande verksamhet och programverksamhet öppen för alla.
SDN Norr
Kultur- och fritidsverksamheten i Stadsdelsnämnden Norr vänder sig till alla barn och ungdomar.
Det innebär att ett av verksamhetens uppdrag är att minska de eventuella hinder som finns när
det gäller allas möjlighet att delta.
Folkbiblioteken är en arena som når de flesta olika grupper i samhället och mediautbudet
anpassas beroende på vilka som bor i bibliotekets närområde. Under 2016 tilldelades
skolbiblioteken extra medel avsedda för mediainköp till nyanlända.
På fritidsgårdarna är många etniska grupper representerade och man försöker anpassa
verksamhet och cafésortiment så att ingen ungdom känner sig exkluderad. Via medel från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har en utökad sommarverksamhet
genomförts 2016. Verksamheten har varit kostnadsfri för deltagarna och vänt sig till alla
ungdomar i stadsdelen vilket inneburit en naturlig integration.
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Dagkolonin Badresor i Sjömarken har deltagare från alla delar av Borås Stad vilket också borgar
för att barn integreras på ett naturligt sätt.
Fritids och Folkhälsonämnden
Ett ständigt arbete pågår med att förbättra bidragsbestämmelserna så att de passar med föreningarnas verksamhet och i förlängningen de barn och ungdomar som är i behov av det
Kommunstyrelsen
Aktivt markägande (köpa, sälja och utveckla) kan på så sätt möjliggöra utveckling av områden för
kultur och fritidsverksamhet.
I barn- och ungdomspolitiska programmet framgår att genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet gäller allt ungdomspolitiskt arbete. Alla beslut och allt arbete i Borås Stads som rär barn
och ungdomar ska följa FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Kommunstyrelsen utbildar och stödjer övriga nämnder i dessa frågor.
SDN Väster
Förskolan i stadsdel Väster har ett språkotek med språkstödjande material till förskolorna. Det
handlar bland annat om att stödja flerspråkigt lärande.
I Borås Stad finns en mångfaldspedagog som stödjer arbete och tjänsten är placerad Centrum för
flerspråkigt lärande och har uppdrag att arbeta över hela Borås Stad.
Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt där man har en öppenhet mot den mångfald av
språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en
kompetens, en rikedom.
Skolan och förskolans klimatenkät till föräldrar är från 2015 översatt till engelska, finska, arabiska,
somaliska och farsi/dari. CFL har bedömt att det är de största invandrarspråken i Borås Stad.
Stadsbiblioteket i Borås har beviljats medel från Kulturrådet för att driva projektet Gränsös
läsning vars syfte är att främja barns mångspråkighet. Biblioteken i Väster planerar att vara en
samarbetspartner i projektet som kommer pågå under de två närmsta åren.
På öppna förskolan Norrby och Öppna förskolan Kristineberg finns småbarnsbibliotek med
böcker på flera olika språk. Öppna förskolan erbjuder även sångsamlingar och sagostunder för
barn tillsammans med vuxna.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har i samverkan med Studiefrämjandet under 2016 bedrivit studiecirklar
”Älskade barn”. Föräldrar i ett nytt land står inför en massa utmaningar. En del i den nya kulturen kan vara okänt och det kan saknas trygghet i vardagen. Det kan gälla barnomsorg, skola,
sjukvård och andra saker som är självklara för den som bott här hela livet.
Barnen växer upp och börjar leva sitt eget liv, och influeras av normer och värderingar som kan
gå på tvärs med föräldrarnas. I dessa familjer kan kulturkrockarna bli tydliga. Att träffa andra
föräldrar i samma situation kan vara första steget att hitta fram till lösningar.
I samverkan med SISU bedriva en verksamhet ”Sports for you” som är en form av sluss eller
prova-på verksamhet och går ut på att lokala idrottsföreningar, eller andra intressenter, hjälper till
i utförandet av idrottsaktiviteter för nyanlända i närområdet.
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SDN Öster
Kultur- och fritidsverksamheten i stadsdel Öster vänder sig till alla barn och ungdomar. Det
innebär att verksamheten alltid försöker förebygga de hinder som eventuellt kan uppstå. Folkbiblioteken är en mötesplats som når många grupper i samhället och verksamhetens utbud av
media och aktiviteter anpassas efter närområdets befolkning. Under 2016 har skolbiblioteken i
grundskolan tilldelats extra medel avsett för inköp av litteratur på andra språk för nyanlända. På
fritidsgårdarna är många etniska grupper representerade och verksamheterna försöker anpassa
aktiviteterna för att ingen ungdom ska känna sig exkluderad. Ungdomarna uppmannas att komma
med förslag och idéer och vara delaktiga i arbetet kring vilka aktiviteter och utflykter som arrangeras.
Under sommaren fick Stadsdelsförvaltningen Öster extra medel från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) för en utökad sommarverksamhet där alla aktiviter var kostnadsfria. Genom att sprida programmet för sommarverksamheten via så många olika kanaler som
möjligt, hoppades Stadsdelsförvaltningen Öster att nå de allra flesta barn och unga.
I stadsdelen finns kulturskolefilialer på Boda-, Fjärding- och Ekarängskolan. I dessa skolor har
Kulturskolan aktiviter på fritiden för alla i År 2-9 som vill delta. All verksamhet är kostnadsfri.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den

kultur de nyanlända har med sig?

Kulturnämnden
Kulturskolan ska bli bättre på att tillvarata elevernas kulturella bakgrund. På kulturskolan finns en
språkkör med ett tiotal kvinnor, i huvudsak kvinnor från Syrien. De sjunger även sånger från Syrien. Kulturskolan har ett samarbete med en barnkör med barn från Syrien och Rami Yaassoub,
samt en kör på Vuxenutbildningen för de nyanlända som går där.
Stadsbiblioteket och Kulturskolan arbetar med uppsökande verksamhet för nyanlända med hjälp
av bokbussen.
Textilmuseet har samverkan med flera föreningar och anordnade hösten 2016 till exempel Fabulous Folklore ihop med dessa där flera kulturer mixades och museets catwalk fylldes av folklore i
levande tradition från olika kulturer, både originaldräkter och nytillverkade som anpassats för
användning idag. I museets Öppna Garderob är ambitionen att samla in kläder från olika kulturer
vilka besökare sedan kan prova. Museet har många enskilda besökare och grupper med olika bakgrund och det pedagogiska arbetet uppmuntrar till ett utbyte mellan synsätt, kulturer och kreativa
förmågor.
Biblioteket har i samarbete med olika kulturföreningar, modersmålslärare med mera genomfört
kulturdagar och internationella författardagar med till exempel workshops i skrivande på olika
språk, besök av barnboksförfattare från andra länder. Framförallt arbetar biblioteket med ett interkulturellt förhållningssätt så att de nyanlända och de som redan bor i Borås kan mötas i olika
kulturaktiviteter.
Inför evenemang är ambitionen att samarbeta med CFL, centrum för flerspråkigt lärande, och
olika föreningar. Nyanlända samt människor med andra erfarenheter bjuds in till olika kulturarrangemang. På barnens Kulturlördag i April 2016 fanns sagostunder på 12 olika språk samt en
syrisk barnkör och albansk dans. Under 2017 och våren 2018 arbetar Kulturförvaltningen med
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projektet ”Vägen hit” med målet att uppmärksamma boråsarnas olika erfarenheter och berättelser. Våren inleds med workshops som främst vänder sig till förberedelseklasserna.
SDN Norr
Stadsdelsnämnden Norr har inte aktivt arbetat för att ta till vara på den kultur de nyanlända har
med sig utan i första hand givit praktikanter en möjlighet att pröva på svensk arbetsmarknad och
dess krav. I många verksamheter förekommer dock ett arbete där nyanländas kultur tas till vara
exempelvis inom förskolan och skolan, men det är inte något som har skett utifrån ett
övergripande perspektiv för stadsdelen. För de nya facknämnderna som skapas under 2017
kommer frågan kring integration att tas med och hur den skall hanteras för respektive nämnd.
Fritids och Folkhälsonämnden
Borås Stad har ett rikt föreningsliv och Fritids och Folkhälsoförvaltningen stöttar föreningar på
många sätt, med exempelvis gratiskurser i föreningskunskap.
Kommunstyrelsen
T ex vid medborgardialoger särskilt via invandrarföreningarna bjuda in målgrupper med annan
etnisk bakgrund.
SDN Väster
I skolornas arbete ingår som en självklar del att på olika sätt ta tillvara den kultur de nyanlända
har med sig. Grundskolorna har i november färdigställt kvalitetsrapport om elever med annat
modersmål på skolnivå. Kvalitetsrapporterna från de tre stadsdelarna kommer att sammanställas
till en kommungemensam rapport. Den kommer att analyseras och eventuella behov av åtgärder
tas fram
Arbetslivsnämnden
Genom fadderverksamheten ges en möjlighet för både svenskar och nyanlända att dela med sig
av varandras kultur.
SDN Öster
När människor från andra kulturer tas emot i verksamheterna, bejakas deras kulturella bakgrund
och mångfalden i vardagsarbetet lyfts fram genom olika aktiviter och genom att lyssna och vara
intresserad. Stadsdelsförvaltningen Öster kan bli bättre på att ta tillvara den kultur nyanlända har
med sig genom att uppmärksamma olika kulturer vid olika sammanhang och aktivitetsdagar i
större utsträckning än i dag.

Sammanfattning målområde Kultur

Frågorna riktar sig till Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.. Svaren redogör för en
omfattande verksamhet inom kulturområdet i form av olika insatser, aktiviteter och verksamheter. Bland aktiviteterna kan nämnas den utökade sommarverksamheten som har kunnat erbjudas
kostnadsfritt genom bidrag från MUCF, språkotek på förskolan med språkstödjande material till
förskolorna, mångfaldspedagog på CFL. Grundskolorna har i november färdigställt kvalitetsrapport om elever med annat modersmål på skolnivå. Kvalitetsrapporterna från de tre stadsdelarna
kommer att sammanställas och analyseras för kommande utvecklingsarbete. Värt att nämnas är
också kulturskolefilialerna på Boda, Fjärding och Ekarängskolorna. Kulturnämnden arbetar med
kulturaktiviterna på ett sätt som gör att de blir en naturlig del i integrationsarbetet. En hög andel
av verksamheterna har fokus på barn och ungdom. Det är en bred och varierande verksamhet
som presenteras i svaren från nämnderna där kulturnämnden utmärker sig särskilt i sitt arbete
mot barn och ungdom.
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Dzenan Ganic
Enhetschef.
Integration och Nationella minoriteter.

Hans Johansson
Verksamhetschef
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Arbetslivsförvaltningen
Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85
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2017/ALN0052

Arbetslivsnämnden

Attest- och utanordningsrätt

Justeringar har gjorts i Arbetslivsnämndens attest- och utanordningsrätt.
Arbetslivsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2017-04-18
– 2018-12-31 för Arbetlivsnämnden.
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde.
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens
attestreglemente.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden beslutar att förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga
attestanter enligt kommunens attestreglemente.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Per-Olof Jinnegård
Chef för ekonomifunktionen

Bilaga: Attestförteckning

Attestförteckning 2017
Arbetslivsnämnden
Område

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnd
Förvaltningschef
Kvalitet och utveckling
Reception
Personligt Ombud
HR Funktion
Ekonomifunktion
Övrig stödverksamhet
Verksamhetschef 1
Försörjningsenheten
Försörjningsstöd
Relationsvåldsenheten
Återbruk
Pulhandläggare
BREC
Verksamhetschef 2
Integration
Mångfaldsinformation
Finskt förvaltningsområde
Flyktingguider
Romsk Inkludering
Jobb Borås Unga
Jobb Borås Unga Samord.
Ungdomslöner
Feriearbeten
Point
Jobb Borås Vuxna
Område AMA 1
Område AMA 2
Område AMA 3
Område AMA 4
Område AMA 5
Område AMA 6
Område AMA 7

Ansvarskod

Beslutsattestant

Beslutsattestant
ersättare

Belopp

270000
270110
270200
270201
270202
270300
270400
270500
273000
273010
273011
273012
273020
273021
273030
274000
271010
274011
274012
274013
274014
274020
274021
274022
274023
274024
274030
274031
274032
274033
274034
274035
274036
274037

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Chef Kvalitet/ Utveckling
Chef Kvalitet/ Utveckling
Chef Kvalitet/ Utveckling
Chef HR Funktion
Chef Ekonomifunktion
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 1
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Verksamhetschef 2
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Verksamhetschef 1
Verksamhetschef 1
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef 1
Verksamhetschef 1
Verksamhetschef 1
Verksamhetschef 1
Verksamhetschef 1
Verksamhetschef 1
Förvaltningschef
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2
Verksamhetschef 2

10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
10 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
10 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp
1 Basbelopp

Beslutsattestants ersättare äger rätt att gå in vid ordinarie
attestants frånvaro.
Förvaltningschef och chef för ekonomifunktion har tillgång till att betala fakturor över 10 Basbelopp
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Arbetslivsnämnden

Kvittering av utbetalningskort/värdeavi och
postväxlar m.m.
Arbetslivsnämnden föreslås besluta:

På arbetslivsnämnden utställda checkar, postväxlar och postanvisningar tills vidare
och till dess annorlunda beslutats dock längst intill 2018 års utgång ska kvitteras av:
Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson (S)
dess förste vice ordförande Lotta Preijde (L)
dess andre vice ordförande Jonas Edberg (V)
förvaltningschef Dag Forsström
chef för ekonomifunktion Per-Olof Jinnegård
verksamhetschef Lennart Gustavsson
verksamhetschef Hans Johansson
chef för HR- funktion Ann-Helen Segota
ekonom Ingela Lum
i samtliga fall med kontrasignation av förvaltningens ekonomiadministratör.
Av ovanstående personer erhåller Lennart Gustavsson, Per-Olof Jinnegård och Ingela
Lum tillsammans med Ann Ekeroth Gunnarsson eller Ing-Marie Steinick rätt att
överföra pengar till klienter inom försörjningsstödet via Nordeas internetbank.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden beslutar enligt upprättat förslag.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef

Per-Olof Jinnegård
Chef för ekonomifunktionen
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Arbetslivsnämnden

Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i
domstolar m.m.
Arbetslivsnämnden ska för 2017 besluta om vilka tjänstemän som ska företräda
nämnden i domstolar m.m.
Arbetslivsnämnden ger fullmakt till:
• förvaltningschef Dag Forsström
• verksamhetschef Lennart Gustavsson
• verksamhetschef Hans Johansson
• chef för HR-funktionen Ann-Helen Segota
• rättshandläggare Miriam Orlenius
• den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe.
Fullmakten innebär:
Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra,
fullfölja och bevaka Arbetslivsnämndens talan samt ta emot delgivningar och anta
eller förkasta förlikningsförslag.
Att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Arbetslivsnämnden rätt kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt.
Att åt Arbetslivsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av
stämningar, kallelser och handlingar av andra slag.
Att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också uppbära,
motta och kvittera betalningar och säkerheter.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden beslutar om fullmakt att företräda nämnden vid domstolar m.m.
under 2017 enligt förslag.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Dag Forsström
Förvaltningschef
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Arbetslivsnämnden

Delegationsordning för Arbetslivsnämnden

Justeringar har gjorts i Arbetslivsnämndens förvaltningsövergripande delegationsordning. Förändringarna i bilagan är rödmarkerade samt att delegationen för inköp/
upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag har tillkommit.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden fastställer justeringen i delegationsordning enligt förslag och gäller
från och med 2017-04-18.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef

Bilaga: Delegationsordning Arbetslivsnämnden
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Ärende

Lagrum

Lägsta beslutsnivå

1. Sekretesslagen

1.1 Beslut om att lämna ut allmän
handling
1.2 Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild

2 kap. 14 § TF 15
kap. 6 och 7 §§ SekrL,
14 kap. 9
och 10 §§ SekrL

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Anvisningar
Anmäles ej till nämnden. Beslut om att lämna ut
handling fattas av den som har handlingen i sin
vård om inte viss befattningshavare enligt
arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta.

2. Personalärenden

Ärende
2.1 Kurser, konferenser, studieresor och
tjänsteresor

Lagrum

Beslut om förtroendemans deltagande i
kurser, konferenser och studieresor
Beslut om personals deltagande i kurser,
konferenser, studieresor och
studiebidrag

AB

Beslut om tjänsteresa som kräver
traktamente och eller reseersättning

Beslut om studiebidrag

Personalpolitiska
programmet

Lägsta beslutsnivå
Ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Chef kvalitet- och utveckling
Enhetschef
Ordförande
Vice ordförande
Andre vice ordförande
Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Förvaltningschef
Ordförande
Chef för HR-funktionen
Förvaltningschef
Ordförande

Anvisningar

Anmäles till nämnden
Anmäles ej till nämnden.
Samma beslutsordning som vid anställning med
undantag att ordförande beslutar om
förvaltningschefens deltagande och
förvaltningschefens högsta beslutande för övriga
tjänstemän
Anmäles ej till nämnde

I samråd med verksamhetschef

Ärende
2.2 Transporter i tjänsten
Medge viss personal att för enskilt
uppdrag mot ersättning använda taxi,
buss eller egen bil i tjänsten

Lagrum

Beslut om generellt tillstånd att använda
egen bil i tjänsten
2.3 Anställning m.m
Anställa och entlediga arbetstagare

Anställa vikarie upp till 6 månader
för förvaltningschef och
stf. förvaltningschef

AB
2, 12
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Lägsta beslutsnivå

Anvisningar

Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Ordförande
Verksamhetschef
Chef för HR-funktionen
Förvaltningschef
Ordförande

Anmäles ej till nämnden

Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Ordförande

Arbetslivsnämnden anställer förvaltningschef.

Presidiet

Anmäles ej till nämnden
Gäller endast anställda
som i sitt dagliga arbete måste använda egen bil i
tjänsten

Förvaltningschef anställer verksamhetschef samt
chef för HR-funktionen, ekonomifunktionen
och kvalitet och utveckling.
Verksamhetschef anställer enhetschefer.
Vid rekrytering kontakta personalenheten för
information om personals eventuella
företrädesrätt.
Vikarie för förvaltningschef förordnas genom
arbetslivsnämndens presidium. Vikarie för stf.
förvaltningschef förordnas av förvaltningschef.

Ärende
2.4 Beslut om övertid,
fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring,
beredskap och kompensationsledighet

Lagrum
6
30

Beslut om semester

Semesterlagen
22

Beslut om arbetstagares ledighet
(ej facklig utbildning med lön)

Semesterlagen
23-28 och speciallagar

Bevilja ledighet för enskild angelägenhet
med lön

AB

Facklig ledighet med lön
Avstängning mm och disciplinpåföljd

AB

Lägsta beslutsnivå
Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Ordförande
Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Ordförande
Enhetschef
Chef kvalitet- och utveckling
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Ordförande
HR-specialist
Chef för HR-funktionen
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Chef för HR-funktionen
Förvaltningschef
Ordförande

Anvisningar
Anmäles ej till nämnden

Anmäles ej till nämnden
Beslutsrätten fördelas som vid anställning.
Beslutsfattaren skall förvissa sig om att det finns
innestående semesterdagar.

Anmäles ej till nämnden
Beslutsrätten fördelas som vid anställning.
Beslutanderätten för facklig utbildning med lön
beslutas av förvaltningschef och chef för
personalenheten
Tjänstledighet med andra bibehållna
löneförmåner än sjuklön beslutas av HRspecialist, verksamhetschef, förvaltningschef i
samråd med chef för HR-funktionen.
Anmäles ej till nämnden.

Ärende
2.5

Förhandling
Information

2.6
Uppsägning/avsked av arbetstagare
Varsel/underrättelse och besked

Lagrum
LAG (1976:580) om
MEDBESTÄMMANDE i
ARBETSLIVET (MBL) i
lydelse fr.o.m 1995-01-01
och avtalet
SAMVERKAN i BORÅS

Lägsta beslutsnivå

Anvisningar

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Chef för HR-funktionen

Tjänsteman som skall fatta beslut i ärende eller
lägger förslag till arbetslivsnämnden ansvarar för
MBL. Förvaltningschefen äger rätt att föra
förhandlingar även rörande en enhet om ärendet
bedöms speciellt viktigt

LAG (1982:80) om
ANSTÄLLNINGSKYDD
(LAS)
AB
Förvaltningschef
BEA

Förvaltningschef
Personlassistent
HR-specialist
Chef för HR-funktionen
Förvaltningschef

Anmäles ej till nämnden
Anmäles ej till nämnden
Anmäles ej till nämnden

3. Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag
3.1 Basbelopp
Ärende
För högst 10 basbelopp

För högst 1 basbelopp
3.2 Inköp av arbets-, skydds- och
profilkläder
3.3 Beslut om ersättningsanspråk från
personal och allmänhet
3.4 Anbud för inköp av tjänst
Infordra och anta anbud för inköp av
tjänster.

Lagrum

Lägsta beslutsnivå
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Chef för HR-funktionen
Chef för ekonomifunktion
Chef kvalitet- och utveckling
Enhetschef
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
3.5 Beslut om försäljning av material
Enhetschef
Verksamhetschef
3.6 Överenskommelse med organisationer och föreningar samt uppvaktningar av föreningar
Träffa överenskommelse med
Verksamhetschef
organisationer och föreningar om deras
Förvaltningschef
medverkan vid skötsel av kommunala
anläggningar samt beslut om ersättning
för detta.
Beslut om uppvaktning av
Förvaltningschef
organisationer och föreningar.
Ordförande

Anvisningar
Förvaltningschef och chef för ekonomifunktion
har tillgång till att betala fakturor över 10
basbelopp.

Efter samråd med stadens jurister.
Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering,
sammanställning göras tillsammans med chef för
ekonomifunktionen.
Delegation till tjänsteman motsvarande 20 % av
basbeloppet.

Arbetslivaförvaltningen
Lennart Gustavsson, 033-35 33 98

Sida
1(1)
2017-04-11

2017/ALN0049

Arbetslivsnämnden

Hemställan om förhyrning av fastighet

För att akut lösa det krav som läggs på Borås Stad genom den bosättningslagstiftning
som riksdagen antagit och som gäller från 1 mars 2016, är att blockhyra en fastighet
på Södra Kyrkogatan 33 om 542 m2. Borås har anvisas att ta emot 186 personer i år
samt 79 personer som inte erbjöds bostad under 2016. Det innebär att ca: 20 personer per månad skall erbjudas bostad. I fastigheten på Södra Kyrkogatan finns 12 uthyrningsbara rum med gemensamt kök samt ett pentry, 5 gemensamma toaletter samt
gemensam dusch och tvättmöjligheter. Hyresavtalet är på 3 år. Hyreskostnaden är 648
tkr/år exk el, vatten, värme, och varmvatten. Arbetslivsnämnden hemställer Lokalförsörjningsförvaltningen att hyra fastigheten som kan nyttjas som bostäder för anvisat
boende.

Förslag till beslut

Att Arbetslivsnämnden beslutar om att hemställa till Lokalförsörjningsförvaltningen
att hyra fastigheten på Södra Kyrkogatan 33, som kan nyttjas som bostäder för nyanlända, aktuella inom etableringen.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Lennart Gustavsson
Verksamhetschef

Arbetslivsförvaltningen
Lennart Gustavsson 033-35 33 98

Sida
1(3)
2017-04-11

2017/ALN0013

Arbetslivsnämnden

Yttrande stadsrevisionens rapport hemlöshet
och boendelösningar i Borås Stad
Nuläge
Rapporten beskriver att det finns ett utvecklat arbete kring de grupper som socialtjänsten traditionellt ser som målgrupp eller som rapporten säger prioriterar. Det gäller personer med dokumenterat missbruk, diagnosticerad psykisk ohälsa, barnfamiljer
med försörjningsstöd och hyresskulder, relationsvåldsutsatta, samt unga med bedömda vårdbehov.
Till detta kommer att Borås liksom andra kommuner har ett lagstiftat krav, på att ta
fram bostäder för nyanlända, som anvisas från Migrationsverket sedan mars 2016
som måste lösas.
Bostadsproblematik i allmänhet
Socialtjänsten kan inte ta på sig uppgiften att anskaffa bostäder till människor utanför
de grupper som socialtjänsten normalt arbetar med. Den uppgiften måste läggas på de
kommunala bostadsbolagen eller annan aktör.
De grupper som har störst problem att skaffa en bostad idag är ungdomar som vill
flytta hemifrån, nyanlända, utöver de anvisade, som valt att bosätta sig tillsammans i
små lägenheter, personer som har egen försörjning genom jobb, A-kassa, sjukersättning och ålderspensionärer som saknar eller behöver annat boende. Vidare är gruppen som söker lägenhet efter en skilsmässa eller avbrutet förhållande stor.
Sociala kontrakt
Nämnden tar för givet att Stadsrevisionen precis som Arbetslivsnämnden inte har
som mål att öka antalet sociala kontrakt utan tvärt om att minska dessa. Det sociala
arbetet måste leda till att så många personer som möjligt kan ta över sitt bostadskontrakt. Sociala kontrakt är inte heller någon lösning på problemet för personer med en
egen betalningsförmåga. Arbetslivsnämnden anser inte att människor ska bli beroende
av socialtjänsten i onödan. Nedan finns en beskrivning av läget och det arbetssätt som
nämnden bedriver.
Mars 2014 hade Försörjningsenheten 74 sociala kontrakt. Mars 2017 har enheten 38
sociala kontrakt. Av de som hade kontrakt 2014 har 28 fortfarande kvar sina kontrakt.
10 nya sociala kontrakt har tillkommit sedan 2014. Ytterligare något/några har både
beviljats och avslutats under aktuell period men som inte redovisas här.
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Anledningen till att de sociala kontrakten har avslutats är:
•
•
•
•
•
•

26 st. har övergått från sociala kontrakt till eget förstahandskontrakt
1 st. avslutades p.g.a. fängelsedom
1 st. avslutades p.g.a. vistelse på behandlingshem
9 st. flyttade till annan kommun eller annat boende, på eget initiativ
2 st. är avlidna
7 st. är avhysta p.g.a. hyresskulder eller störningar

Av de 26 som tog över sina kontrakt under perioden 2014-2017 bor, i mars 2017, 18
kvar på samma adress.
Försörjningsenheten (FÖ) har arbetat med att motivera och stötta människor att ta
kommando över sin ekonomiska situation där bostaden är en del. FÖ har hjälpt till att
lägga upp avbetalningsplaner skaffa autogiro på återkommande utgifter så som bl a
TV-licensen för att hitta goda betalningsrutiner. FÖ har hjälpt till med att få skulder
avskrivna hos t ex CSN, inkassobolag och bostadsbolag. Detta har medfört att personer som tidigare stått långt ifrån möjligheten att ta över kontraktet på sin bostad nu
lyckats.
På liknande sätt arbetar FÖ med nya ansökningar av sociala kontrakt. För att ett socialt kontrakt ska beviljas ska alla möjligheter att hitta eget kontrakt vara uttömda. Det
innebär ibland mycket arbete för den sökande men nästa alla klarar av att hitta ett
boende på egen hand samt förstår värdet av att sköta och ta ansvar för sin ekonomiska situation och därmed också sitt framtida boende. FÖ är av övertygelsen att ett
eget kontrakt, om än bara tillfälligt, är bättre än att vara beroende av socialtjänsten för
att ha någonstans att bo. FÖ tror också att ansvaret för och viljan att behålla den nya
bostaden blir större.
Förmedling
Stadsrevisonens skrivning angående förmedling saknar analys.
Förmedling av egna medel kan naturligtvis tillfälligt vara ett sätt att hjälpa en utsatt
person. Arbetslivsnämnden anser dock att det sociala arbetet måste innehålla vägar
för den enskilde att komma vidare och få kontroll på sin egen ekonomi. Det görs bäst
av en God man. Förmedling kan upplevas som en enkel lösning för socialtjänstens
medarbetare men i förmedling ingår mycket lite av socialt arbete. Arbetslivsnämnden
ingår i ett nätverk av större kommuner i landet och som exempel har Örebro ca 30
förmedlingar, Helsingborg 0, Linköping ca 35, Västerås ca 15, Norrköping ca 16. Det
är med andra ord ingen Boråslösning att minska på förmedlingsärenden utan samma
arbete pågår i landet.
Förmedling är en frivillig insats som när som helst kan avbrytas av den som har fått
insatsen. Det är inte ovanligt att klienten avslutar sin förmedling efter insatser från
sociala myndigheter och då försvåras naturligtvis det sociala arbetet och samverkan
mellan myndigheterna.
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Nedan finns en beskrivning av vad som hänt med förmedlingar sedan 2014. Eftersom
dokumentation inte sker på samma sätt som vid andra insatser får tabellen läsas som
ungefärlig.
Avslutsorak
Ansökan återtagen
Avböjer erbjuden
insats
Avliden
Flyttat från kommunen
GodMan
Klarar egen hantering
Ärendet avslutat
Inte avslutat
Totalsumma

Ärenden
16
6
29
4
14
64
24
90
247

Vräkningsförebyggande arbete
Sociala kontrakt kan vara bra som metod i samband med vräkningsförebyggande arbete men det mest effektiva arbetet för att minska vräkningar är socialt arbete över tid
med utsatta personer.
Samverkan
Efter kommunens senaste omorganisation finns förutsättningar för ökad samverkan
när det gäller boendesociala frågor.
Nämnden är helt övertygad om att samverkan är den lösning som ger bäst resultat för
den social utsatta personer och för medborgaren generellt.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad och översänder upprättat yttrande till Stadsrevisionen.

ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Dag Forsström
Förvaltningschef
Lennart Gustavsson
Verksamhetschef

Bilaga: Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

Missiv
2017-01-30
Stadsdelsnämnderna
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Styrelserna för de kommunala bostadsbolagen
Kommunstyrelsen

HEMLÖSHET OCH BOENDELÖSNINGAR
I BORÅS STAD
Stadsrevisionen har granskat hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad. Granskningen visar att
målsättningarna i Program mot hemlöshet inte nås, och att verksamheten mot hemlöshet och med
boendelösningar inte är ändamålsenlig.
Stadsrevisionen bedömer att ansvaret för verksamheten för hemlösa och boendelösningar behöver förtydligas
och att styrning och samordning måste säkerställas.
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att de nämnder som arbetar med individuell
biståndsbedömning till hemlösa säkerställer att enskilda får sina behov prövade och tillgodosedda i
enlighet med rådande lagstiftning. Villkoren för det vräkningsförebyggande arbetet behöver ses över och ges
förutsättningar att uppnå faställda mål. Kartläggningen av hemlöshet behöver fördjupas och analyseras i
förhållande till åtgärder och styrdokument med utgångpunkt i samordnings- och uppföljningsansvaret
för hemlöshet/boendelösningar. Därutöver bedömer Stadsrevisionen det som väsentligt att arbetet
med strukturella åtgärder utvecklas på ett sätt som möjliggör för personer med svagare ställning på
bostadsmarknaden att få tillgång till bostäder. Kopplingen mellan bostadsförsörjning och socialtjänst behöver
säkerställas.
Missiv med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Stadsdelsnämnderna, Sociala
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Överförmyndarnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, styrelserna för de kommunala
bostadsbolagen och Kommunstyrelsen.
Svar på rapporten från Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, styrelsen för AB Bostäder, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Överförmyndarnämnden och Kommunstyrelsen emotses senast den 28 april 2017.
ANDRA REVISORSGRUPPEN
Gerd Jansson
Vice Ordförande
LEKMANNAREVISORER FÖR AB BOSTÄDER
Nils-Gunnar Blanc			
Lekmannarevisor			

Thomas Gustafsson
Lekmannarevisor

Borås Stads revisionskontor
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Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads verksamhet
med boendelösningar för hemlösa är ändamålsenligt.
Revisionskriterier som utgör utgångspunkter för granskningen
är Program mot hemlöshet och tillämpliga lokala beslut, lagar
och förordningar. Hemlöshet definieras i Borås Stad i enlighet
med Socialstyrelsens kriterier.

bostadsmarknaden. De nämnder som svarar för socialtjänstens
verksamhetsområden i Staden är inte delaktiga i strukturella
åtgärder som kan påverka situationen för gruppen hemlösa.
Individuella åtgärder
Individuella åtgärder för hemlösa i Borås Stad tar sin utgångspunkt
i prövning om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen och
handläggs av flera nämnder. Individuella åtgärder innefattar
olika former av boendelösningar för målgrupperna och bistånd
i vräkningsförebyggande syfte. Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna bedriver sitt arbete
med utgångspunkt i väl definierade målgrupper där man har
upparbetade boendekoncept för att tillmötesgå behoven inom
respektive målgrupp.

Hemlöshet i Borås Stad
Hemlösheten kartläggs årligen av Sociala omsorgsnämnden.
Granskningen visar att kartläggningen inte ger en korrekt
beskrivning av hemlöshetssituationen. Ansvariga nämnder
och styrelser kan inte uttala sig om hemlöshetens omfattning
och karaktär med precision. Granskningen visar vidare att
hemlösheten delvis har fått en ny karaktär genom att nya grupper
blir hemlösa, och att den svåra situationen på bostadsmarknaden
förvärrar situationen. Stadsrevisionen bedömer att kartläggningen
av hemlösheten behöver fördjupas och analyseras i förhållande
till åtgärder och styrdokument.

Prioriterade grupper hemlösa är idag personer med
missbruksproblem, dokumenterad och diagnosticerad psykisk
ohälsa, barnfamiljer med försörjningsstöd och hyresskulder,
relationsvåldsutsatta och ungdomar med bedömda vårdbehov.

Ansvarsförhållanden
Hemlöshet beskrivs i nationella styrdokument, kartläggningar
och vägledningar som ett komplext problem med både
strukturella och individuella orsaker. De individuellt
behovsprövade insatserna sker till största delen med utgångspunkt
i socialtjänstlagen. De strukturella åtgärderna avser framför allt
kommunens bostadsförsörjningsansvar och en planering för
bostadsförsörjningen som ska möjliggöra även för personer med
svag ställning på bostadsmarknaden att få tillgång till bostäder.
Detta ställer stora krav på organisation och samordning och en
konkretisering av vad det i praktiken innebär att kommunen har
det yttersta ansvaret för sina medborgare i fråga om bostäder.

När det gäller andra grupper som har en mer diffus och/eller
mångfacetterad problembild är möjligheterna till hjälp med
boende mycket begränsade. Förvaltningarna hänvisar till
varandra när det gäller ansvaret för dessa grupper. Stadsrevisonens
bedömning är att de oklara ansvarsförhållandena medför risker
för att enskilda personer inte får sin rätt till bistånd prövad i
enlighet med gällande lagstiftning och att hemlösheten ökar
med negativa följdverkningar för både individen och Borås Stad.
Stadsrevisionen bedömer att bristen på helhetssyn och samsyn
är påtaglig när det gäller individuell biståndsbedömning för
hemlösa. Granskningen visar att nämnderna/förvaltningarna
har olika synsätt på hemlöshet, rätten till bistånd och den
enskildes eget ansvar.

Stadsrevisionen konstaterar att flera nämnder och bolag har
ansvar när det gäller hemlöshet. Vår bedömning är att frågans
komplexitet medför att behoven av samverkan och samordning
är stort om nämnder och styrelser ska kunna leva upp till sitt
ansvar, både när det gäller strukturella och individuella åtgärder.
Stadsrevisionen bedömer att samordningen och samverkan
är bristfällig.

Programmet mot hemlöshet
Programmet mot hemlöshet anger att alla ska vara garanterade
tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov. Granskningen
visar att berörda nämnder inte når upp till denna målsättning
i programmet. I Programmet framhålls att antalet vräkningar
ska minska och att inga barn ska vräkas. Vräkningarna minskar
inte och barn vräks i Borås Stad. Granskningen visar att
förutsättningarna för det vräkningsförebyggande arbetet successivt
har försämrats. Enligt Programmet ska Borås Stad öka stödet till
enskilda att hantera den egna ekonomin. Granskningen visar att
stödet till enskilda i dessa avseenden minskar. Stadsrevisionen
bedömer att Borås Stads verksamhet för hemlösa inte lever upp
till målsättningarna i Programmet mot hemlöshet.

Strukturella åtgärder
Stadsrevisionen granskade kommunens flyktingmottagande under
2016 och bedömde att Borås Stads arbete med bostadsförsörjning
för svaga grupper på bostadsmarknaden inte är ändamålsenligt
i förhållande till kommunens bostadsförsörjningsansvar.
Mätbara mål, handlingsplaner och långsiktig målsättning om
hur Borås Stad ska arbeta med strukturella åtgärder saknas
för målgruppen. Vår bedömning är att situationen för hemlösa
bekräftar tidigare bedömningar om svaga gruppers ställning på

2

Avslutande bedömning
Hemlöshet är ett växande problem. Fler personer och nya grupper
blir hemlösa samtidigt som utbudet av stödjande åtgärder minskar.
Stadsrevisionen bedömer att verksamheten för hemlösa brister
i samordning och helhetssyn, och att det föreligger betydande
skillnader mellan nämnderna i hur man ser på hemlöshet, sociala
boendelösningar och respektive nämnds/styrelses ansvar och
uppdrag i dessa frågor. Bristen på samordning och helhetssyn
medför risker för att enskilda inte får sina behov tillgodosedda
och/eller att kostnader övervältras. Bristande uppföljning medför
att förhållanden för hemlösa inte synliggörs. Sammantaget
bedömer Stadsrevisionen att verksamheten för hemlösa inte
är ändamålsenlig.

Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
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Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Bostadsbrist och hårdare krav från hyresvärdar har på senare år medfört att fler grupper fått
söka sig till socialtjänsten för att få en bostad och att den s.k. sekundära bostadsmarknaden ökar
i omfattning i landet. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även
strukturella faktorer som t ex tillgången på bostäder. Borås Stads bostadsbyggnadsprogram belyser
behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden och vill lösa det i första
hand genom överenskommelser med fastighetsägare.
Sociala omsorgsnämnden har huvudansvaret för arbetet mot hemlöshet och de sociala boendelösningarna.
Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet som
ska ske i nära samverkan mellan hyresvärdar, Kronofogdemyndigheten och berörda förvaltningar.

1.2 Syfte och frågeställning
Projektet syftar till att granska om nämnderna arbetar med boendelösningar och vräkningsförebyggande
arbete på ett ändamålsenligt sätt.
Huvudsakliga frågeställningar är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur stort är hemlöshetsproblemet i Borås Stad?
Övergripande lagstiftning/regler/riktlinjer för hemlöshet/sociala boendelösningar
Vad är kommunens ansvar i förhållande till hemlöshet?
Vilka insatser för personer som i dagsläget inte har möjlighet att erhålla eget kontrakt finns i
Borås Stad?
Hur arbetar Borås Stad med vräkningsförebyggande arbete?
Finns det avtal/överenskommelser med fastighetsägare?
Hur sker samordningen av sociala boendelösningar?
Hur följer Borås Stad upp sociala boendelösningar?
Lever förvaltningar och bolag upp till formuleringarna i lagstiftning och Borås Stads program
mot hemlöshet?

1.3 Avgränsningar
Ansvariga nämnder är; Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnderna, Miljöoch konsumentnämnen, Överförmyndarnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder
och Kommunstyrelsen. Granskningen omfattar de kommunala boendelösningar som rimmar
Socialstyrelsens/Boverkets definition av boendelösningar på den sekundära bostadsmarknaden.1

1.4 Revisionskriterier
Kommunallagen (1991:900), Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453), Lagen om bostadsförsörjning
(2000:1383), Förvaltningslagen (1986:223), Program mot hemlöshet (Kommunfullmäktige 22
aug 2013) samt interna styrdokument. Socialstyrelsens skrifter och vägledningar kan ses som
normerande utifrån regeringsuppdraget omkring att utveckla kunskap, regler och allmänna råd
för vård och omsorg.2

1 Se s. 5
2 Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
3
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1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare Anna Duong och granskningsmedarbetare Andreas Ekelund.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är intervjuer med berörda tjänstemän, dokumentstudier samt insamling/
genomgång av relevant statistik.

1.7 Definitioner
Begreppen sociala boendelösningar/boendelösningar används i rapporten som samlingsbegrepp
avseende boendelösningar på den sekundära bostadsmarknaden i enlighet med Boverkets/
Socialstyrelsens definition.
Begreppet missbruk används i rapporten som ett samlingsbegrepp för missbruk/beroende av alkohol
eller andra substanser.3

2 Granskningsresultat
2.1 Definition av hemlöshet och den sekundära
bostadsmarknaden
Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för
en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers akuta
brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande kontraktsform inte kan
jämställas med eget boende. Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet 2011.4

Borås Stad använder socialstyrelsens definition av hemlöshet vid kartläggning av hemlöshet i
enlighet med nedanstående:5
•

Situation 1: En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

•

Situation 2: En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet
eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution
och planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men har inte någon egen
bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle
ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad
ordnad.

•

Situation 3: En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex. försökslägenhet/
träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får
tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon
form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.

•

Situation 4: En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta/familj/
släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller
andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med
personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.

3 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015: s 16f.
4 Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, 2011
5 Borås Stad, Kartläggning av hemlöshet, 2016
4
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•

Situation 5: Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa
förhållanden” utanför familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan
familjen och vård- och omsorgssystemet. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller
yngre) som är placerade utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller lagen om vård
av unga (LVU).

Definition av boendelösningar och den sekundära bostadsmarknaden
Boverket och Socialstyrelsen definierar den sekundära bostadsmarknaden som Kommunernas
utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa sig en bostad, eftersom de av olika
anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar
om boendelösningar som är kopplade till någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt,
där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Olika former av sociala
kontrakt har ofta det gemensamt att kommunen går in som förstahandshyresgäst och hyr ut lägenheten
i andra hand. Kommunernas utbud av boendelösningar kan delas in i tre kategorier: 6

Akutboenden som syftar till att bistå personer som hamnat i ett akut läge. Akutboenden finns i
olika former så som exempelvis härbärgen, jourlägenheter eller hotellrum/vandrarhem.
Genomgångslägenheter används för särskilda målgrupper som inte bedöms klara av ett
förstahandskontrakt. Ofta rör det sig om lägenheter inhyrda i grupp via blockhyresavtal. Den som
bor i en genomgångslägenhet kan inte ta över hyreskontraktet. Lägenheterna inom denna kategori
används ofta som träningslägenheter, träningsboenden eller trappstegsboenden. Genomgångsboendet
är ofta förenat med många regler som de boende måste följa.
Övergångslägenheter avser lägenheter som ingår i begreppet sociala andrahandskontrakt (kallas
även bostadssociala kontrakt, sekundära kontrakt eller kommunkontrakt). Det är lägenheter
som hyrs ut till personer som bedöms ha förutsättningar att klara av ett förstahandskontrakt.
Även denna bostadslösning är förenad med särskilda regler. Det kan betyda att den som beviljas
ett socialt andrahandskontrakt måste ta emot boendestöd eller acceptera vissa inskränkningar
i besittningsskyddet. Målet hos de flesta kommuner är att andrahandshyresgästen ska ta över
lägenheten och få ett vanligt hyreskontrakt.
Socialstyrelsens kunskapsöversikt och vägledning
Inom ramen för regeringens hemlöshetsstrategi har Socialstyrelsen 2009 genomfört en systematisk
kartläggning av effektutvärderingar om boendelösningar för hemlösa personer.7 Kartläggningen
ligger till grund för socialstyrelsens vägledning 2010 om boendelösningar för hemlösa personer.8

Vägledning om boendelösningar anger ett antal hållpunkter i syfte att underlätta kommunernas
arbete med att motverka hemlöshet. Dessa är bl.a.9
•

Hemlöshet är både en socialpolitisk och bostadspolitisk fråga. Gruppen” hemlösa personer” är
heterogen och olika insatser behövs – både individuellt inriktade och strukturella förändringar
– för att kunna möta deras skiftande behov.

•

Bostaden är ett grundläggande behov, oavsett eventuellt andra behov som en person kan ha.

6 Boverket, Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie hyresmarknaden,
Rapport 2015:31 s5, s12 f. Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, 2011. Socialstyrelsen,
Den sekundära bostadsmarknaden, 2015 s 9.
7 Socialstyrelsen, Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt, 2009
8 Socialstyrelsen, En fast punkt, vägledning om boendelösningar för hemlösa personer, 2010
9 Ibid s 44
5
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•

Kunskapsöversikten ger stöd för att så permanenta boendelösningar som möjligt är den bästa
metoden för att långsiktigt motverka hemlöshet. Därför bör bostaden inte villkoras med till
exempel deltagande i behandling.

•

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Utgångspunkten i arbetet med hemlösa familjer
är att ett barn alltid behöver en bostad.

•

Ett effektivt arbete mot hemlöshet underlättas av handlingsplaner som innehåller tydliga
och mätbara mål som följs upp och, vid behov, revideras. Bostadsförsörjning är en viktig
komponent i sådana planer.

•

Det är viktigt att det tydligt framgår vilka aktörer i kommunen som är involverade i bostadsfrågorna
samt deras roll och ansvar. Väsentligt är att det tydligt framgår vad det i praktiken innebär
att kommunen har det yttersta ansvaret för sina medborgare i fråga om bostäder. Ett viktigt
kommunalt uppdrag är att se till att bostäder fördelas även till dem som har svårt att hävda
sig på bostadsmarknaden.

•

Regelbundna kartläggningar är en förutsättning för att få kunskap om hur gruppen ”hemlösa
personer” ser ut och för att kunna möta behovet av bostäder.

•

Frågan om bostaden som mål eller medel är central för att särskilja de bärande idéerna bakom
huvudgrupperna av boendelösningar.

•

Oavsett valet av boendeform är det viktigt att individen erbjuds stöd efter behov.

•

Det är viktigt att sträva mot att de boendeinsatser som erbjuds är evidensbaserade samt att
metoderna dokumenteras, följs upp och utvärderas.

2.2 Lagstiftning och lokala styrdokument
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Kommunerna har ett stort ansvar för att behovet av bostäder ska kunna tillgodoses.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för
bostadsförsörjningen och redovisa detta i riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige.10

Målet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Bostadsbyggande
och utveckling av bostadsbeståndet har samtidigt blivit ett allmänt intresse i plan- och bygglagen
(2010:900), där kommunens riktlinjer ska vara vägledande i tillämpningen av det allmänna intresset.11
Socialtjänstlagen (2001:453)
Enligt socialtjänstlagen ansvarar kommunerna för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker möjligheterna att leva ett självständigt liv.
Enskilda kan alltså vända sig till socialtjänsten i sin kommun och ansöka om bistånd om de inte
förmår lösa sitt behov av bostad på egen hand.

10 Se även; Lag om ändring i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar (2013:866)
11 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1 januari 2014)
6
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I lagen anges också att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen. Socialnämnden ska i sitt arbete främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.
Socialtjänsten har inte bara ett ansvar för att ge enskilda stöd utan ska enligt socialtjänstlagen delta i
samhällsplaneringen. Enligt förarbetena till lagen innebär detta att socialtjänsten ska tillföra underlag
till planeringen, delta i planeringen, yttra sig över färdiga planförslag samt delta i uppföljningen.12
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
Kommunfullmäktige fastställde den 22 augusti 2013 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram. I
programmet framgår det att ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt
långsiktigt hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet. Kommunen eftersträvar ett
integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar. Kommunen
ska vidare ta ansvar för att underlätta för svaga grupper på bostadsmarknaden. De kommunala
bostadsbolagen är enligt fullmäktige kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på nya
bostäder med hyresrätt.13 Kommunstyrelsen fastställde den 21 mars 2016 en handlingsplan för
bostadsbyggande 2016-2020. Handlingsplanen består av en tabell och en karta över vilka områden
som beräknas bygga flerbostadshus, villor samt radhus/parhus samt under vilka upplåtelseformer.14
Borås Stads ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen
Bolagens uppgifter och ansvar uttrycks i ägardirektiven. Kommunerna har enligt lag ett ansvar
för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. Bostadsbolagen är
ett verktyg för att Borås Stad ska uppfylla detta ansvar. Bostadsbolagen ska enligt ägardirektiven
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.15
Borås Stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Arbetslivsnämnden fastställde 30 januari 2012 Borås Stads riktlinjer för försörjningsstöd. Dokumentet
gällde till och med 2015.16 Riktlinjerna har inte följts upp eller reviderats, och gällande riktlinjer för
ekonomiskt bistånd saknas efter 2015. Enligt Arbetslivsförvaltningen reviderades inte riktlinjerna
eftersom Stadskansliet angett att sådana inte ska upprättas när det gäller biståndbedömning utifrån
lagstiftning.

Försörjningsenhetens ledningsgrupp har 2014 antagit rutin för ekonomiskt bistånd. I rutinen
framgår avseende akut hjälp till bostad bl.a. följande:17
”Det finns inget lagstadgat stöd för allas rätt till bostad, men socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att
enskilda får det stöd och den hjälp de behöver enligt SoL 2 kap 1§. Först och främst gäller det egna ansvaret.
Försörjningsenheten kan hänvisa vuxna personer till att behovet kan tillgodoses genom natthärbärget Kastanjen.
Missbrukare hänvisas till att söka bistånd hos IFO Vuxen för jourboende på Biskopsmössan. Vid akut
bostadslöshet hos barnfamiljer gäller samma frågor som i övrigt. Vad har hänt och varför? Vilken var den egna
planeringen? Vad har man själv vidtagit för åtgärder och vad har man själv för förslag. Den enskilde får själv
ordna sitt boende genom att hitta en kompis att bo hos, vandrarhem, rum, stuga eller dylikt via exempelvis
Turistbyrån eller Bostadsportalen.se. Det kan även bli aktuellt med sådant boende i annan kommun. Jourlägenhet
skall användas mycket restriktivt. Särskild uppmärksamhet ska iakttas kring att bostadslösheten kan ha sin
grund i våldsutsatthet, kan gälla både män, kvinnor och minderåriga/ungdomar. Om det finns barn i hushållet
skall barnperspektivet beaktas vid bedömningen av en akutansökan. Om den akuta situationen uppstått på grund
av bristande ansvar/planering och om det finns barn i hushållet skall anmälan till Barn och Familj övervägas.”
12 Prop. 1979:80:1
13 Borås Stad, Bostadsbyggnadsprogrammet, antagits av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, programmet
fick förlängd giltighetstid 2016-10-20 och gäller under hela 2017, 2016/KS0589 270.
14 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2016-2020, antagits av Kommunstyrelsen 21 mars
2016
15 Ägardirektiv för bolagen, antagna av Kommunfullmäktige 2016-03-17 och i respektive bolagsstämma.
16 Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 2012-2015
17 Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen, Försörjningsenheten, Rutin för ekonomiskt bistånd, 2014 s 7
7

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Vidare framgår avseende skulder b.la följande:18
”Ekonomiskt bistånd till betalning av skulder bör ges endast om det är den enda möjligheten för den enskilde
att uppnå skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd till skulder kan, efter individuell prövning ges när det enligt
nämndens bedömning skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas. Det
kan finnas skäl att bevilja bistånd till skuld som har uppstått under tid som den enskilde inte fått bistånd till
kostnaden, men hade fått bistånd om han eller hon ansökt om det. Det kan i så fall handla om hyresskuld,
elskuld, skuld till barnomsorg, medlemskap i A-kassa. Samma sak gäller skulder som uppstått i väntan
på besökstid (gäller främst i mottagningsgruppen). Innevarande månads ej betalda hyra är ingen hyresskuld.
Försörjningsenheten ska ha ett barnperspektiv och ett kvinnofridsperspektiv vid bedömningen och viss hänsyn
ska tas till personer med psykiska funktionshinder. Man kan hänvisa till Konsument Borås för ekonomisk
rådgivning och hjälp med att ansöka om skuldsanering.”
Borås Stads program mot hemlöshet
Kommunfullmäktige fastställde 22 augusti 2013 Borås Stads program mot hemlöshet och programmet
gäller fram till och med 2016.19 I programmet framgår att hemlösheten är ett allt mer centralt
problem för socialtjänsten. I dagligt tal används begreppet hemlös för en person som sover ute,
eller är hänvisad till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar
personer som på olika sätt har en osäker boendesituation. Inte alla som är hemlösa enligt den
definit ionen ingår i socialtjänstens ansvar. Vidare framgår att Socialtjänstlagen ger kommunen
det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen efter prövning får det stöd och den hjälp de
behöver. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad.

Regeringen har fyra mål för att motverka hemlösheten nationellt.20 Borås Stad utgår från dessa mål
i nedanstående målformulering i programmet mot hemlöshet:
•

Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.
Borås Stad kan erbjuda sociala hyreskontrakt, som sedan kan leda till ett eget kontrakt. Vi
har akutplatser som ger stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblem. Vi har möblerade jourlägenheter som kan beviljas som insats. De lägenheterna är i första hand avsedda
för familjer med barn. Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet
kan stödja och vara språk rör i kontakten med myndigheter.
Borås Stad vill i enligt programmet utveckla; fler bostäder för dem som har svårt att få
hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmark naden t ex övergångsbostäder, ett härbärge som
tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter, ytterligare samarbete med frivilligoch brukarorganisationerna och en överenskommelse med de idéburna organisationerna
inom det sociala området.

•

Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.
Borås Stad stödjer frivilligorganisationer med bidrag till lägenheter för utskrivna. Det
stödet ska fortsätta.
Borås Stad vill enligt programmet utveckla; utslussningslägenheter för kortare tid efter
utskrivning och ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna.

•

Mål 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor,
träningslägenheter eller liknande boenden.
Borås Stad vill enligt programmet utveckla; samverkansformer internt och externt för
att underlätta övergången till den ordinarie bostadsmarknaden, t ex med ”boskolor” och

18 Ibid. s. 48f
19 Borås Stad, Program mot hemlöshet, 2013, Dnr: 2012/KS0283
20 Socialstyrelsen, Hemlösheten - många ansikten, mångas ansvar, 2010 s 7 f.
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uppföljning sex månader efter eget kontrakt. Arbete efter metoden ”bostad först”, som
utgår från att bostad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare
med sina övriga problem.
•

Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas.
Det framgår i programmet att Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för
det vräkningsförebyggande arbetet, som sker i nära samverkan mellan hyresvärdar,
Kronofogdemyndigheten och berörda förvaltningar. Detta har varit framgångsrikt genom
tidiga hembesök som skapar förtroende hos den enskilde och kan medverka till en lösning, tidig
dialog med hyresvärdar, och ”en väg in” för hyresvärdar där Sociala omsorgsnämnden står
för alla kontakter. Borås Stad arbetar utifrån regeringens nollvision. I Borås Stad ska inga
barn vräkas. Det vräkningsförebyggande samarbetet ska fortsätta.
Borås Stad vill enligt programmet utveckla; ökat stöd att hantera den egna ekonomin.

Sociala omsorgsnämnden har enligt programmet det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i
Borås Stad. Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för att i samverkan med andra nämnder driva
arbetet med att utveckla de nya insatser mot hemlöshet som beskrivs i programmet. Det förutsätter
en samsyn, och Sociala omsorgsnämnden har där ett samordn ingsansvar.
I Sociala omsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boendesituationen ingår att årligen
beskriva behoven för att hindra att hemlöshet uppstår. Detta inkluderar att föreslå behövda bostäder
i lokalresursplanen. Sociala omsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera om
kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden håller på att ta fram ett nytt program mot hemlöshet som ska gälla från
och med 2017.

2.3 Borås Stads organisation och verksamhet i arbetet
mot hemlöshet
Borås Stad organiserar socialtjänstens ansvarsområden i förhållande till hemlöshet och boendelösningar i fem olika nämnder; Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och tre Stadsdelsnämnder. 21 Därutöver bedrivs arbete omkring bostadsförsörjning vid Kommunstyrelsen/
Stadsledningskansliet, skuldrådgivning på Miljö- och konsumentnämnden och med ställföreträdare
på Överförmyndarnämnden. Nedanstående beskriver olika former av boende och verksamhet i
förvaltningar och bolag. Framställningen visar på den mångfald och komplexitet som kännetecknar
området med utgångspunkt från de många aktörerna och boendeformerna.
Sociala omsorgsförvaltningen/Individ- och familjeomsorgs förvaltningen
Sociala omsorgsförvaltningen har samordningsansvaret och det primära ansvaret för arbetet
mot hemlöshet i Borås Stad.22 Förvaltningen verkställer genom den boendesociala enheten alla
biståndsbeslut som gäller boendeärenden i form av sociala kontrakt och övergångslägenheter.
Boendesociala enheten
Den boendesociala enheten ansvarar för lägenhetsanskaffning till de olika boendelösningarna samt
kontraktskrivning, underhåll och kostnader i samband med otillbörligt slitage, tillsyn/boendestöd
i bostaden och i förekommande fall för inventarier i lägenheterna. Enheten ordnar även med
att iordningställa lägenheterna ex. städning vid utflyttning i lägenheterna och har hand om det
praktiska kring in- och utflytt.
21 Efter 2017-01-01 finns en ny nämnd och förvaltningsorganisation
22 Borås Stad, Program mot hemlöshet, 2013 s 5. Efter 2017-01-01 har ansvaret flyttats till Individ och
familjeomsorgsnämnden. Reglemente för Borås Stads individ- och familjeomsorgs nämnd, dnr: 2015 KS0657
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Den boendesociala enheten samverkar med hyresvärdar i Borås i syfte att få fram lägenheter som
motsvarar behoven för de biståndsbedömda boendeinsatserna och tillgången till jourlägenheter.
Merparten av lägenheterna som enheten skaffar fram kommer från AB Bostäder, men det
finns även en stor del från övriga hyresvärdar.23 Särskild samverkan finns med AB Bostäder.
Borås Stad hyr samtliga lägenheter i första hand och riskerar likt andra hyresgäster vräkning om
personerna som kommunen hyr ut i andra hand till inte sköter lägenheten. Hyrorna betalas alltid
in direkt från kommunen till hyresvärdarna medan hyresgästen betalar hyra till Borås Stad.
Boendesociala enheten anger att det inte finns några större svårigheter att ordna fram tillräckligt med
lägenheter för att tillmötesgå behoven av övergångsbostäder, sociala kontrakt och jourlägenheter.
Det är inga problem att verkställa beviljade bistånd i dessa former inom tre månader menar man, och
under det senaste året har det gått snabbt att verkställa de bistånd som beslutats. Detta framhålls till
en del bero på att boendelösningar i form av sociala kontrakt har minskat drastiskt de senaste åren.
Övergångslägenheter
Sociala omsorgsförvaltningen, IFO Vuxen, fattar biståndsbeslut för övergångslägenheter för personer
med missbruksproblem och vårdinsatser med kontinuerlig tillsyn, som den boendesociala enheten
verkställer. Det finns idag omkring 80 övergångslägenheter som är spridda över olika delar av
Borås.24 Övergångslägenheter är alltid en beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) av IFO
Vuxen och målgruppen är personer som är 20 år eller äldre och har problem med missbruk eller är
beroende av alkohol eller droger, och som av olika anledningar inte har möjlighet att på egen hand
ordna ett boende. I övergångslägenheter ingår regelbunden tillsyn och kontakt med socialtjänsten.
Sociala omsorgsnämnden hyr lägenheter av bostadsbolaget/hyresvärden, och personen som beviljats
bistånd hyr sedan i andra hand av kommunen med tilläggsavtal som b.la innebär att personen
avsäger sig besittningsrätt för lägenheten. När en bostad beviljas ingår oftast en planering för hur
andrahandskontraktet ska övergå till ett eget kontrakt.
Bostad först
Bostad först är en modell för att erbjuda hemlösa personer en långsiktig boendelösning. Till skillnad
från bostadslösningar som bygger på att den hemlösa personen först ska ”bevisa” att man klarar
av att sköta ett eget boende, bygger Bostad först på att personen i fråga erbjuds ett eget boende
utan restriktioner. Sociala Omsorgsförvaltningen har i nuläget tre till fyra pågående ärenden av
Bostad först.
Lägenhet via Socialpsykiatrin
Sociala omsorgsförvaltningen, Socialpsykiatri har möjlighet att bevilja andrahandskontrakt enligt
SoL till personer med dokumenterad psykisk ohälsa och som av olika anledningar inte har möjlighet
att på egen hand ordna ett boende. Personerna ska bedömas kunna klara av ett eget boende med
hjälp av boendestöd. Socialpsykiatrin har i dagsläget nio pågående andrahandskontrakt. Beviljat
bistånd verkställs avseende lägenheten av den boendesociala enheten. Socialpsykiatrin har efter
2017-01-01 inte längre delegation till att fatta beslut om andrahandskontrakt som en följd av
organisationsförändringen i Borås Stad.
Utslussningslägenheter - Träningslägenheter/Blocklägenheter
Sociala omsorgsnämnden har fem små möblerade lägenheter med regelbunden tillsyn. Lägenheterna
ordnar den boendesociala enheten fram genom samverkan med stadens hyresvärdar. Lägenheterna
beviljas som bistånd enligt. SoL av IFO Vuxen. Träningslägenheter/Blocklägenhet ger en möjlighet
till bostad i väntan på en långsiktig bostadslösning för de som saknar boendereferenser och/eller
kommer ifrån institution utan att bostadsfrågan är löst.
23 Verksamhetsstatistik från boendesociala enheten visar att enheten 2016-11-11 hade sammanlagt 82 lägenheter från
AB bostäder och 69 lägenheter från övriga hyresvärdar.
24 2016-10-31 fanns 83 övergångslägenheter i Borås Stad. Se även figur 2.
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Natthärbärget Kastanjen
Kastanjen är ett natthärbärge som riktar sig till personer som är över 18 år, hemlösa och vistas i
Borås. Härbärget drivs av Sociala omsorgsförvaltningen. På härbärget finns 16 sängplatser fördelat
på fyra sovsalar, åtta platser är avsedda för gruppen övriga som i praktiken beläggs till största
delen av EU-medborgare och i mindre omfattning av andra, exempelvis personer från andra
kommuner. Härbärget har öppet under perioden 1 Oktober – 1 April och tar emot personer för
övernattning 20:30 - 22:00 på kvällen, och stänger 08:00 på morgonen. LP-Sjuhärad 25 bedriver
under dagtid daglig verksamhet i härbärgets lokaler. Den dagliga verksamheten öppnar en timma
efter att härbärget stängt. 26
Biskopsmössan
Biskopsmössan är ett boende som riktar sig till personer som är 20 år eller äldre och har problem
med missbruk och hemlöshet. På Biskopsmössan erbjuds ett tillfälligt boende i avvaktan på en mer
långsiktig lösning. Biskopsmössan har personal dygnet runt. Biskopsmössan är en biståndsbedömd
SoL-insats och har plats för totalt 19 personer. Sju av dessa platser gäller akut övernattning.
Kaptensgatans boende
Kaptensgatan riktar sig till de som är 20 år eller äldre och har problem med missbruk eller beroende
av alkohol eller droger och som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som utifrån ett
missbruk innebär behov av stöd för att klara ett boende. Kaptensgatan är en biståndsbedömd
SoL-insats. Hyresgäster på Kaptensgatan tecknar ett andrahandskontrakt. Kaptensgatans boende
omfattar 40 lägenheter och det finns personal dygnet runt.
Badhusgatans boende
Badhusgatans boende riktar sig till personer som är 20 år eller äldre och som har problem med
missbruk och med psykisk ohälsa (s.k. dubbeldiagnos) som utifrån båda problemområdena har
behov av stöd för att klara av ett boende. Badhusgatan är en biståndsbedömd SoL-insats. Boende på
Badhusgatan tecknar ett andrahandskontrakt. Badhusgatans boende omfattar totalt 14 lägenheter
vara två lägenheter enligt avtal är till för mer komplexa behov. Driften av Badhusgatan och hjälpoch stödinsatser på boendet drivs via entreprenad av Nytida.27
Vräkningsförebyggande arbete
Vräkningsförebyggande28 arbetar med att förhindra att personer blir vräkta. Grundtanken är att
hyresgästen har ett eget ansvar för att lösa sin situation så långt som möjligt. Verksamheten får
in ärenden i form av betalningsföreläggande, störningar och avhysningar och sedan kontaktar de
hyresgästen. Målet är att hyresgästen ska betala med egna medel. Vid behov kan vräkningsförebyggande ha
möten med hyresgäst och hyresvärd för att gemensamt komma överens om lösningar för att
hyresgästen inte ska bli värkt. Verksamheten jobbar med ärenden som berör bostadsrätter men i
huvudsak rör inkommande ärenden hyresrätter.
Arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömning enligt SoL avseende sociala kontrakt,
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till exempelvis hyresskulder. Förvaltningen ansvarar även
för biståndsbedömning och verkställighet av biståndet förmedling av egna medel. Förvaltningen
arbetar även med bostadsanskaffning till nyanlända i enlighet med lagen om mottagning av vissa
nyanlända invandrare för bosättning.29

25 Mer om LP-Sjuhärad: http://www.lp-verksamheten.se/lp-naera-dig/boraas/
26 www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/stodforhemlosa.4.10def705158499bf7c51576.html
27 Mer om Nytida: http://nytida.se/om-nytida/
28 Den organisatoriska enhet som sköter det vräkningsförebyggande arbetet kallas i vardagligt tal för
”Vräkningsförebyggande”
29 Lag (2016:38) om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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Sociala kontrakt
Arbetslivsförvaltningen beviljar vid behov Sociala kontrakt genom försörjningsenheten. Insatsen
är ett biståndsbeslut enligt SoL. Den boendesociala enheten tecknar förstahandskontraktet och
försörjningsenheten beviljar ett biståndsbeslut till personen som får ett andrahandskontrakt utan
besittningsrätt.  Den boendesociala enheten verkställer sedan biståndsbeslutet när det finns en
lägenhet. Enligt försörjningsenheten beviljas sociala kontrakt enbart till barnfamiljer som har
försörjningsstöd och som har hyresskulder. Hushållet ska först själv ha uttömt alla möjligheter att få en
egen lägenhet och bedömas behöva bistånd utifrån SoL. Det finns idag c:a 40 pågående bistånd i form
av socialt kontrakt.30 När en bostad beviljas ingår oftast en planering för hur andrahandskontraktet
ska övergå till ett eget kontrakt.
Jourlägenheter
Arbetslivförvaltningen har fyra möblerade jourlägenheter för relationsvåldsenheten med stödinsatser,
där avsikten är tillfälliga boenden under en kort period. Fyra jourlägenheter finns även för akuta,
kortvariga bistånd till övriga grupper.
Personliga ombud
Inom Arbetslivsförvaltningen finns verksamheten Personliga ombud som vänder sig till dem som
är 18 år eller äldre och har en omfattande psykisk funktionsnedsättning som innebär behov av vård,
stöd och service. Den övergripande uppgiften för personliga ombud är att bistå målgruppen så
att de kan återta kontrollen över sin livssituation. Detta kan exempelvis ske genom att ombuden
tillsammans med den hjälpbehövande får till stånd goda och samordnade insatser i enligt med
önskemål, behov och lagliga rättigheter från olika huvudmän. Personliga ombud bedriver inte
myndighetsutövning och beslutar därför inte om insatser och tar inte heller över huvudmännens
ansvar för samordning av insatser från olika myndigheter. Personerna som de personliga ombuden
jobbar med är ofta vårdbehövande och faller mellan stolarna bland olika huvudmän och verksamheter.
De har dessutom ofta svårigheter att själv ex. söka en lösning för sitt boende.31

Utöver uppgifter omkring enskilda hjälpbehövande/klienter har även de personliga ombuden ett
uppdrag omkring att uppmärksamma, kartlägga och skapa underlag för att åtgärda brister i de
offentliga systemen som gör att klienternas behov inte blir tillgodosedda.32
Stadsdelförvaltningarna/Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 20 år inkluderat
ensamkommande barn- och ungdomar.
Ungdomsboende
Ungdomsboende är ett hem för vård och boende (HVB) och riktar sig till ungdomar i åldrarna 16-20
år. Personalen som arbetar i Ungdomsboendet är behandlingsassistenter och arbetar i ett dygnetruntschema. Det är socialtjänsten barn- och familj som beslutar om placering på ungdomsboende enligt
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU).33
Stödboende
Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat
stöd beviljas boende i stödboende. Möjligheten till stödboende har funnits sedan 1 januari 2016,34
och Borås Stad har i nuläget ett nyligen uppstartat stödboende.
30 2I december 2016 fanns 40 pågående ärenden enligt uppgift från Försörjningsenheten. Se även figur 2.
31 www.boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/personligtombud.4.10def705158499bf7c51bd4.html
32 Socialstyrelsen, Personliga ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet, 2010
33 www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/
insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/ungdomsboendet.4.77a3d67712cdc6b0648800014764.html
34 Prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
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Boendestöd Ungdom
Boendestöd Ungdom (BSU) är en boendestödsverksamhet inom Borås Stad. Målgruppen för
verksamhetens insatser är ungdomar i åldrarna 18-20 som efter avslutad insats i till exempel
ungdomsboende, boende för ensamkommande barn eller annan vårdform får en tryggare övergång
till eget boende. BSU söker lägenhet åt ungdomarna som får teckna ett eget kontrakt med förbehåll
att ta emot boendestöd. När ungdomen visat att man klarar att hantera sin bostad och ekonomi
avslutas insatsen och ungdomen har kvar sin lägenhet.35

Den samlade bilden av de boendelösningar som bedrivs i Borås Stads nämnder/förvaltningar  i
enlighet med Socialstyrelsens/Boverkets definition ger följande matris:36
Akutboenden

Genomgångslägenheter

Övergångslägenheter

Jourlägenheter,
relationsvåld

Biskopsmössan

Övergångslägenheter
för missbrukare

Kaptensgatan

Jourlägenheter, övriga
grupper

Sociala kontrakt

Badhusgatan
Härbärget Kastanjen
Utslussningslägenheter
Biskopmössans
akutplatser

Stödboende - ungdom

Andrahandskontrakt
via Socialpsykiatri
Eget kontraktBoendestöd ungdom

35 www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/familjbarnochunga/familjbarnochunga/
insatserforbarnochunga/stodochboendeforungdomar/boendestodungdom.4.46672496138d5310e5f80003147.html
36 Se definitioner s 4. Matrisen visar Sociala omsorgsnämndens verksamheter i blått, Arbetslivsnämndens i
grönt och Stadsdelarnas i orange. Matrisen innefattar endast färdiga boendekoncept och då inte ex.
akutboende i vandrarhem m.m.
37 Skuldsaneringslag (2016:675), I 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att
kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta fysiska personer.
38 www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/miljoforvaltningen
ekonomiskradgivning.4.42bbba2114bc9eec46968cc9.html
13

Borås Stad | Stadsrevisionen •

föräldrabalken 39 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta
sin egendom och/eller sörja för sin person.40 Det är Tingsrätten som anordnar om godmanskap.
Formuleringen innebär minsta ingripande åtgärd och anordnas om den enskildes behov inte kan
lösas på något annat sätt. Det som menas med ”annat mindre ingripande sätt” är förutom hjälp
från anhörig, fullmakter av olika slag t.ex. för ekonomi, rättighetsbevakning m.m., utnyttjande av
banktjänster, juridiskt ombud, socialtjänstens egna medelsförvaltning m.m.41
AB Bostäder
AB Bostäder är det störta kommunala bostadsbolaget i kommunen och har ca 6 400 lägenheter i
Borås. Det finns en överenskommelse mellan AB Bostäder och boendesociala enheten gällande
lägenheter för övergångslägenheter och sociala kontrakt. Avtalet reglerar bl.a. antal lägenheter,
förutsättningar för välfungerande hyresförhållanden samt samarbetsformer och uppföljning.
Stadsledningskansliet
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över samtliga kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen
och Stadsledningskansliet har även ansvar för arbetet med kommunens skyldigheter omkring
bostadsförsörjning i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och uppföljning
av bostadsbyggnadsprogrammet.
Överenskommelse med de idéburna organisationerna
En överenskommelse med de idéburna organisationerna i Borås är beslutad av Kommunfullmäktige och
omfattar hur kommunen respektive frivilliga organisationer förhåller sig till varandra. Målsättningen
är hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. Det är ett värdegrundarbete för
samarbetet och utgångspunkten är att organisationerna är självständiga. Samarbetet består av
mångfald och dialog samt utbyte av information. I överenskommelsen framgår åtaganden som
respektive organisation ansvarar för. Fritids- och folkhälsonämnden ska vara huvudman för det
fortsatta arbetet med överenskommelsen.42

2.4 Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad
Sociala omsorgsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten
i Borås, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag på
åtgärder.43
Kartläggningen har genomförts med en vecka som mätperiod. Metoden för kartläggningen
är enkätfrågor hämtade från socialstyrelsens riksomfattande kartläggning 2011 av hemlösheten
i Sverige.44 Enkäterna är ifyllda av anställda i Borås Stad och personen som uppgifterna gäller har
inte varit med och fyllt i enkäten. Resultaten grundar sig på respektive svarande handläggares
bedömning. Vid undersökningen 2016 har förfrågan skickats till Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen. Resultatet
omfattar därmed enbart personer som har kontakt med dessa förvaltningar. EU medborgare eller
asylsökande ingår inte i undersökningen och härbärget Kastanjen var under mätveckan stängd.
Verksamheten personliga ombud ingår inte i kartläggningen, men deras egen undersökning med
analys bifogas som bilaga till kartläggningen.45
39 Föräldrabalken 11 kap 4 och 7 §§
40 Borås Stad, Information till dig som avser ansöka eller anmäla behov av god man eller förvaltare, årtal saknas.
41 Ibid.
42 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-21 Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna
i Borås Dnr: 2016/FF0124
43 Borås Stad, Program mot hemlöshet, 2013 s 5
44 Socialstyrelsen, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – omfattning och karaktär, 2011 bilaga 4
45 Borås Stad, Kartläggning av hemlösheten i Borås Stad, 2016 s 3f, bilaga 1
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Sammanställning av kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad i enlighet med socialstyrelsens
definition av hemlöshet ger följande utfall för de olika kategorierna.46

Antal personer i hemlöshet, Borås Stad 2005-2016

Figur 1

Hemlöshetskartläggningen innehåller därutöver analys av kön per situation, om hemlöshet för
personerna är ett återkommande problem, längd av hemlöshet, förekomst av barn, försörjning,
anledning till hemlöshet samt ålder. Kartläggningen avslutas med sammanfattade reflektioner.47
Hemlöshetskartläggningen visar att det under 2016 finns omkring 300 hemlösa personer i de
olika situationerna och att antalen håller en relativt jämn nivå sett till de fem senaste åren. Antalet
i situation 1 och 4 har ökat över de senaste två åren jämfört med 2014, medan antalet i situation 2
har minskat.
Sociala omsorgsnämnden konstaterar i kartläggningen att hemlöshetens komplexitet tillsammans
med metoden för kartläggningen medför att mörkertalet troligen är betydande, särskilt inom
situation 4. Förvaltningen konstaterar även att det finns behov av en djupare och mer kvalitativ
kartläggning för att få en klarare bild av målgruppen och dess behov.48
Avseende Sociala omsorgsnämndens hemlöshetskartläggning för 2016 är förslaget från
Stadsledningskansliet till Kommunstyrelsen att ärendet återremitteras. Detta då komplettering
behövs angående analys om kommunens insatser har konkreta effekter, samt att nämnden ska ge
förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.49
Samtliga intervjuade stryker under Sociala omsorgsnämndens bedömning att hemlöshetskartläggningen
inte ger en rättvisande bild av hur stort hemlöshetsproblemet är i Borås Stad. De intervjuades
uppfattning är att ingen i dagsläget kan lämna ett exakt svar på hemlöshetens omfattning i staden.
Hemlöshet är ett växande problem, och den snabbast växande gruppen är personer inom situation 4 där
tillgången till bostäder medför att allt fler hushåll tvingas till oönskade kontraktslösa boendelösningar.
Granskningsresultatet i denna del bekräftar även Stadsrevisionens resultat från granskning under
2016 av Borås Stads flyktingmottagande avseende tillgången på bostäder och att bostadsbrist
riskerar att slå hårdast mot svagare grupper av bostadssökande.50

46 Ibid. s 5f. För beskrivning av de olika situationerna se kap. 2.1 s 4f
47 Ibid. s 7ff
48 Ibid. s 6, s 15
49 Dnr 2016/KS0751
50 Borås Stad, Stadsrevisionen, Borås Stads flyktingmottagande, 2016 s 22ff, s 28f
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Utvecklingen av de sociala boendelösningarna är med utgångspunkt i boendesociala enhetens
statistik för perioden 2009-2016 som framgår av nedanstående figur.51

Antal sociala boendelösningar, Borås Stad 2009-2016

Figur 2

Genomgången visar att antalet övergångslägenheter under perioden ökat med c:a 22 % och ökningen
är mest markant under 2013. Antalet sociala kontrakt (sociala lägenheter) har under samma period
minskat med 58 % och minskningen är mest markant under 2013-2016.
Verksamhetsstatistik från försörjningsenheten avseende 2014-2016 bekräftar boendesociala enhetens
utfall angående sociala kontrakt. Den visar även att försörjningsenheten under 2016 påbörjade 15
sociala kontrakt och avslutade 38. Under samma år inkom sammanlagt 48 ansökningar om socialt
kontrakt.52
En målgruppsanalys av Borås Stads olika boendelösningar visar på följande utfall:53

Boendelösningar i Borås Stad, fördelning utifrån målgrupp 2016-10-31

Figur 3

51 Borås Stad, Viss Verksamhetsstatistik från boendesociala enheten, 2016-11
52 Borås Stad, Viss verksamhetsstatistik från Försörjningsenheten, 2016-11
53 Målgruppsanalysen bygger på underlag i form av; Borås Stad, Viss verksamhetsstatistik från boendesocial enhet 2016-11
samt på uppgifter om antal lägenheter, platser och vilken målgrupp som avses med de olika boendelösningarna från rapportens
genomgång av Borås Stads organisation och verksamhet kap. 2.3. Analysen omfattar antal platser i färdiga boendekoncept
(akutboenden, genomgångslägenheter), antal pågående bistånd i kategorin övergångsbostäder (inkl. sociala kontrakt och
andrahandskontrakt via socialpsykiatrin). Akutboenden i form av ex. boende på vandrarhem m.m ingår inte i analysen. Antal
platser i Stödboende ungdom saknas i analysen då kännedom inte finns om antal platser i det nystartade boendet.
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Analysen visar att en betydande merpart av Borås Stads upparbetade boendelösningar vänder sig
till målgruppen missbrukare.
En genomgång av Arbetslivsförvaltningens verksamhetsstatistik avseende förmedling av egna
medel visar på nedanstående utfall.54 Förmedling av egna medel innebär att personen under en
begränsad tid får hjälp med att hantera sin ekonomi. Socialtjänsten kan hjälpa till med att betala
räkningar och har olika utbetalningsformer för att pengarna ska räcka till mat, uppehälle och hyra
fram till nästa inkomst.

Pågående ärenden, förmedling av egna medel, försörjningsenheten, 2014-2016

Figur 4

Genomgången framgår att antalet pågående bistånd i form av förmedling av egna medel under
perioden 2014-2016 minskat med 56 %. Vidare framgår att antalet avslutade bistånd under samma
period är 169, medan antalet påbörjade är 32. Ser man endast till 2016 avslutades 43 bistånd och
tre påbörjades.55
I samma syfte har även antalet beviljade ansökningar om ekonomiskt bistånd till hyresskulder gåtts
igenom. 56 Genomgången visar på en betydande minskning, både i belopp avseende hyresskulder
och i antalet beviljande beslut.57
Genomgång av verksamhetsstatistik från Vräkningsförebyggande visar att antalet verkställda
avhysningar ligger på en jämn nivå (27 st) de tre senaste åren.58 De två största grupperna som
blev föremål för verkställd avhysning under de tre senaste åren var övriga vuxna 26-64 år (37 %)
och umgängesbarnfamiljer (28 %).59 Andelen barnfamiljer som blev föremål för verkställd
avhysning var under samma period 15 %. De tre senaste åren avsåg sammantaget 43 % av de
verkställda avhysningar antingen barnfamiljer eller umgängesbarnfamiljer. Genomgång av
barn berörda av avhysning ger följande utfall för perioden: 60

54 Borås Stad, Viss verksamhetsstatistik från försörjningsenheten, 2016-11
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid. Antalet beviljade kr minskade från 49 575kr 2014 till 6 044kr 2016. Antalet bifallsbeslut minskade under samma
period från 6 bifall till 1.
58 Borås Stad, Vräkningsförebyggande, Viss verksamhetsstatistik 2014-2016. I Borås har antalet verkställda
vräkningar legat på 27st 2014, 2015 och 2016 (tom 20161130). Vräkningsförebyggande är en verksamhet
inom Sociala omsorgsförvaltningen, se sid 11.
59 Med umgängesbarn avses; barn som bor växelvis hos föräldern, liksom umgängesbarn som bor med sin

förälder minst 30 dagar per år. https://www.kronofogden.se/Kronofogdenvillminskaantaletvrakningar.html.
60 Borås Stad, Vräkningsförebyggande, Viss verksamhetsstatistik 2014-2016
17

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Berörda barn p g a verkställd avhysning 2014-2016

Figur 5

Diagrammet visar att antalet barn som berörs av vräkning ökar under 2015 och 2016 jämfört med
2014.
Den samlade bilden av det statistiska materialet är att antal hemlösa personer ökar i vissa kategorier
medan det minskar i andra. De totala antalet hemlösa enligt kartläggningen är omkring 300-350 personer
under de tre senaste åren. Mörkertalet är troligen betydande med hänvisning till kartläggningens
metod och omfattning, och granskningen visar är att ingen av Borås Stads verksamheter kan ge en
rättvisande statistik om hemlöshetstsituationen totalt i kommunen. Utvecklingen avseende Borås
Stads boendelösningar, visar att antalet övergångslägenheter ökat de senaste åren medan antalet
sociala kontrakt minskat, och att merparten av Borås Stads boendelösningar 2016 vänder  sig till
gruppen missbrukare. När det gäller insatser i form av förmedling av egna medel har antalet minskat
de tre senaste åren. Utvecklingen av hur många barn som berörs av vräkning visar på en ökning
de två senaste åren, både avseende direkt och indirekt berörda barn.

2.5 Boendelösningarnas utveckling och konsekvenser
Arbetslivsförvaltningen beviljar sociala kontrakt genom försörjningsenheten. Antalet sociala kontrakt
har halverats från år 2014 och i nuläget har förvaltningen ca 40 st. Försörjningsenheten uppger att
enheten i dagsläget beviljar sociala kontrakt enbart till barnfamiljer som har försörjningsstöd och
hyresskulder. Personen ska dessutom ha letat bostad överallt, även i andra kommuner, innan de
beviljar ett socialt kontrakt. Samtliga sociala kontrakt omprövas varje år och en socialsekreterare
har uppföljning med personer som har försörjningsstöd varje månad. Enligt förvaltningen prövas
alla ansökningar som kommer in och alla ansökningar förutom barnfamiljer med hyresskulder
avslås. Övriga får lösa sin boendesituation själva. Arbetslivsförvaltningen framhåller att det inte
ingår i deras uppdrag att ordna boende åt dessa grupper.
Förvaltningen framhåller vidare att anledningen till att de sociala kontrakten har minskat är att man
under de senaste åren arbetat med att kvalitetssäkra biståndsbedömningen, och förändrat synen på
sitt uppdrag. Förvaltningen menar att man nu har en mer rättssäker och enhetlig bedömning av
vilka personer som ska ha sociala kontrakt. Tidigare kunde personer ha socialt kontrakt i flera år,
vilket är emot lagstiftarens intentioner. I arbetssättet ligger att personerna ska ha ett eget kontrakt
och inte bli beroende av försörjningsenheten. Förvaltningen framhåller också att det inte ingår i
uppdraget att lösa boendefrågor för personer som andra förvaltningar bedömer inte tillhör deras
målgrupper.
Förvaltningen framhåller att det kommer många till försörjningsenheten för att de saknar bostad och
förvaltningen hänvisar personerna till härbärget under vintermånaderna och till olika sidor där de
kan söka lägenhet/vandrarhem om de saknar bostad. Härbärget är stängt under sommarmånaderna.
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61 Jfr Socialstyrelsen, Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt, 2009: s 22, 25.
62 Förvaltningslagen §§4-6, § 21. Se även bl.a. Prop. 1985/86:80 s 59f
63 Socialtjänstlagen, 4 kap. 1 § SoL. Se även bl.a. Socialstyrelsen, handbok i ekonomiskt bistånd, 2013: 22f.
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Hemlösa som har skulder och/eller psykisk ohälsa är ett ökande problem, och dessa uppfyller inte
kraven för att få sociala kontrakt eller övergångslägenheter. Flera intervjuade framhåller att allt
fler personer ur denna grupp hamnar i socialt utsatta situationer när man inte har någonstans att
bo. Exempelvis nämns det att just nu finns en handfull unga tjejer som löser sitt boende från dag
till annan genom prostitution.
Vidare framhåller flertalet intervjuade att personer som lämnar kriminalvården inte får bostad
ordnad från kommunens sida om de inte har missbruksproblem. De som har missbruksproblem
kan få en övergångslägenhet, en utslussningslägenhet eller kan komma in på något av kommunens
behandlingshem.
AB Bostäder menar att volymen av lägenheter är ungefär samma som tidigare år gällande bostäder som
kommunen får i enlighet med överenskommelsen. Bolaget uppger att man har ett bra samarbete med
boendesociala enheten och de går igenom de ansökningar som handläggarna gjort och kontrollerar
bolagets register och med alla kriterier. Innan personen får ett socialt kontrakt eller övergångslägenhet
går de igenom om personen bott hos bolaget tidigare samt om personen har betalningsanmärkningar
m.m. Om det är personer som haft störningar i lägenheten, misskött hyror m.m. får de vända sig till
någon annan hyresvärd först innan AB Bostäder godkänner ett socialt avtal. AB Bostäder har en
annan överenskommelse med Stadsdelsförvaltningarna som avser 15 lägenheter/år till ungdomar
som är i behov av något stöd och till ensamkommande ungdomar.
Bolaget uppger vidare att i ägardirektiv från Borås Stad står det att bolaget ska medverka till att det
finns bostäder för utsatta och svaga grupper. AB Bostäder tar sedan länge ett ansvar för svaga grupper
på bostadsmarknaden och bolagets uthyrningsregler är generösa för att underlätta för dessa att få
en egen bostad. Bolaget jobbar sedan många år tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen i
vräkningsförebyggande åtgärder. 64
Lokalförsörjningsförvaltningen har inget lägenhetsbestånd och ingen organisation för underhåll eller
besiktning. Förvaltningen har hjälpt till att ordna bostäder i andra hand till Borås etableringscenter
för de kommunplacerade nyanlända som kommunen är skyldig till att ta emot enligt lag och
har även ordnat boenden i andra hand till boendesociala enheten på Sociala omsorgsnämnden.
Bostadsbristen i Borås innebär att en intern konkurrens om boendelösningar har uppstått mellan
olika förvaltningar. Lokalförsörjningsförvaltningen hanterar hyrorna för personer som de hyr ut
till i andra hand. De godkänner avbetalningsplaner men efter två påminnelser går fakturan vidare
till inkasso.
Samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna
Frivilligorganisationerna framhåller att när försörjningsenheten inte beviljar sociala kontrakt hänvisas
personerna indirekt till dem. Organisationerna kan hjälpa till med matcheckar/matkassar och i
undantagsfall med elräkningar, hyror m.m. Frivilligorganisationerna upplever att förvaltningarna
i Borås Stad hänvisar till varandra och att det inte finns en röd tråd i arbetet med hemlösa, vilket
medför att det finns stora grupper som saknar bostad och som inte får någon hjälp av kommunen.
Man framhåller att det inte finns någon gemensam syn på hur hemlösa ska tas om hand på bästa
möjliga sätt och hur kommunen ska leva upp till lagstiftningen om den enskildes rätt till bostad.
Frivilligorganisationerna efterlyser en verksamhet där personer får hjälp med konkreta lösningar
direkt. Idag är det uppbyggt på inofficiella vägar och olika sorters relationer mellan hyresvärdar,
frivilliga organisationer och tjänstemän från olika förvaltningar.

Intervjuade frivilligorganisationer bekräftar att en delvis ny kategori hemlösa vuxit fram. Det
är personer som är drogfria, har egen inkomst, har arbete, men har hamnat i ett spelmissbruk/
shoppingmissbruk, psykisk ohälsa eller andra problem. De får ingen hjälp från kommunen och
64 Svar på Stadsrevisionens granskning av Borås Stads flyktingmottagande från AB Bostäder 2016-10-06
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65 Se ex. Socialstyrelsen, Boendelösningar för hemlösa personer, en kunskapsöversikt, 2009:49ff. Konsumentverket,
Istället för vräkning – En handbok för budget- och skuldrågivare och andra som arbetar med hyresskulder och träningsboenden
inom kommunen, 2011:7f, 31ff, 70ff.
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66 Uppföljning av program mot hemlöshet 2015 DNR. 2015/SON0134
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Arbetslivsförvaltningen
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Dnr 2017/ALN0014

Kommunstyrelsen

Ny översiktsplan

Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0272

Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden tillstyrker förslag till ny översiktsplan för Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Behovet av fler bostäder i staden är stor. Detta för minska trångboddheten och öka
integrationen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Staden behöver fler bostäder då trångboddheten riskerar att leda till svåra konsekvenser för individer och samhället. Forskningen visar att den kan leda till bristande studie
ro, senarelagd familjebildning och svagare social kontroll av ungdomar. Samhället
riskerar att dras isär och integrationen försämras. Staden behöver fler bostäder i goda
lägen med tillgång till infrastruktur. I ett socialt hållbarbarhetsperspektiv skall det finnas varierande upplåtelseformer och storlekar till syfte att öka integrationen för framförallt nya svenskar.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Det är viktigt att bevara grönområden i staden inom promenadavstånd för rekreation
och mötesplatser.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
För att öka integrationen och minska trångboddheten finns det ett stort behov av att
bygga fler bostäder i staden.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Dag Forsström
Förvaltningschef
Lennart Gustavsson
Verksamhetschef
Bilaga: Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad på samråd

30 januari 2017
Dnr 2013/KS0272

Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad på samråd
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till ny översiktsplan för Borås Stad. Alla kommuner ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan.
I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till
allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Samrådstiden är den 30 januari – 30 april 2017
Förslaget skickas på remiss till statliga myndigheter, grannkommuner, nämnder och bolag i Borås
Stad samt till andra berörda aktörer. Allmänheten kan ta del av förslaget på
www.boras.se/oversiktsplan och i Stadshusets entré på Kungsgatan 55 i Borås. Under samrådet
är alla välkomna att lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkter lämnas till:
E-post: boras.stad@boras.se
Postadress: Borås Stad 501 80 Borås
Sista dag för att lämna synpunkter är den 30 april 2017.
Mingelkvällar runtom i kommunen
Under sex kvällar finns representanter från Borås Stad på plats för att besvara frågor om planförslaget. Tiden är kl. 16-19 på följande platser:
•
•
•
•
•
•

Dalsjöfors bibliotek, 13 februari
Stadshusets entré, 15 februari
Fristads bibliotek, 1 mars
Sandareds bibliotek, 14 mars
Stadsbiblioteket, 16 mars
Viskafors bibliotek, 28 mars

Följ samrådet digitalt
Information om samrådet kommer uppdateras löpande på
Webben: www.boras.se/oversiktsplan
Instagram: @mittboras2035
Kontakt
Sebastian Andersson: sebastian2.andersson@boras.se Tel: 0734-32 70 90
Karolina Rosén. karolina.rosen@boras.se Tel: 0768-88 82 79
Stadsledningskansliet
Strategisk samhällsplanering

Sändlista
Statliga myndigheter och bolag
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Trafikverket
Vattenfall
Luftfartsverket
Försvarsmakten
Energimyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Lantmäterimyndigheten, Borås
Statens Geotekniska Institut
Sveriges Geologiska Undersökning
Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland
Svenska kraftnät
Regionala organisationer
Västra Götalandsregionen
Västtrafik
Sjuhärads kommunalförbund/Boråsregionen
Göteborgsregionens kommunalförbund
Grannkommuner
Bollebygds kommun
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Varbergs kommun
Härryda kommun
Mölndals Stad
Göteborgs Stad
Nämnder och bolag i Borås Stad
Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjenämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och äldrenämnden
BoråsBorås TME AB
Borås Djurpark AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
Inkubatorn i Borås AB
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Textile Fashion Center
Ungdomsrådet, Borås Stad
Pensionärsrådet, Borås Stad
Funktionshinderrådet, Borås Stad
Övriga
Socialdemokraterna, Borås
Vänsterpartiet, Borås
Miljöpartiet, Borås
Moderaterna, Borås
Liberalerna, Borås
Centerpartiet, Borås
Kristdemokraterna, Borås
Sverigedemokraterna, Borås
Högskolan i Borås

Inledning

Översiktsplan för Borås
Samrådshandling

Vi vill höra din åsikt!
www.boras.se/oversiktsplan

Ny översiktsplan för Borås
detta är ett förslag till ny översiktsplan för Borås Stad. I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen bör utvecklas för att
skapa en attraktiv och hållbar kommun. Den grundar sig på befintlig
bebyggelse och andra värden i kommunen som vi vill utveckla och
förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering
och bygglov. Översiktsplanen är ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att spegla aktuella förhållanden.
Planen pekar ut en övergripande riktning för hur bebyggelse, trafik
m.m. bör utvecklas, men den kan inte förutse allt som händer i
framtiden. Därför behöver översiktsplanen förändras och utvecklas i
takt med tiden.
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Välkommen till samråd!

Välkommen till samråd

Tyck till om Borås nya översiktsplan
Nu finns ett förslag till ny översiktsplan för Borås och det är dags för samråd!
Det betyder att du kan tycka till och påverka innehållet.
Hur ska vi bo och leva i Borås 2035? Var ska vi bygga fler bostäder?
Hur ska vi ta oss från hemmet till arbetsplatsen och skolan?
Genom att skapa en gemensam bild av hur vi vill ha det framtida Borås får vi bättre 
förutsättningar för att skapa den stad vi vill ha.
Välkommen att lämna dina synpunkter
E-POST: boras.stad@boras.se
POSTADRESS: Borås Stad 501 80 Borås

Följ samrådet på:
WEBBEN:http:// boras.se/oversiktsplan
INSTAGRAM: mittboras2035

Här är vi nu!
KARTLÄGGNING

Dialog

INRIKTNINGSARBETE

Mål och strategier

SAMRÅD

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE

Ställningstaganden Fördjupning/förbättring

Justeringar

SAMRÅDSHANDLING
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Borås översiktsplan

INNEHÅLL
Inledning sid 5 – 17
Prioriterade inriktningar sid 18 – 27
Övergripande strategier sid 28 – 29
Planeringsprinciper sid 30 – 41
Förslag till mark- och vattenanvändning sid 42– 54
Hänsyn sid 55 – 69
Sammanfattning MKB sid 70 – 71
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Inledning

Vad är en översiktsplan?
detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och detaljerad nivå.
Politikerna tar ställning till hur kommunens mark- och
vattenområden ska användas i översiktsplanen. I detaljplaner regleras mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar.
Översiktsplanen är ett paraply för kommunens planarbete
– fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska
planer, detaljplaner och bygglov. Översiktsplaneringen
styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Alla kommuner ska enligt PBL ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog
mellan kommun och stat om allmänna intressen och
riksintressen.

genom översiktsplaner och

Kommunen ska i översiktsplanen visa hur riksintressena
(geografiska områden med nationellt viktiga värden och
kvaliteter) tillgodoses, och bedöma vilken påverkan på
riksintressena som planens förslag kan medföra. Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken anger olika slags markoch vattenområden som är av allmänt intresse. Mark- och
vattenområden ska användas för det eller de ändamål för
vilka de är mest lämpade.
Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar avsedd
användning. Med allmänna intressen menas intressen som
är gemensamma för hela, eller delar av kommunen och dess
invånare.
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med översiktsplaneringen och Kommunfullmäktige antar översiktsplaner, fördju-

SAMRÅDSHANDLING

5

Inledning

pade översiktsplaner samt tar beslut om tematiska tillägg och
aktualitetsförklaring. I ÖP-arbetet samråder kommunen med
länsstyrelsen, vars roll är att samordna och tillvarata statens
intressen. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande, men är
tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en
planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motiveras.

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en
positiv social utveckling, med hälsosamma miljöer, närhet
till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För
att staden ska kunna växa med goda miljöer krävs långsiktighet. Genom att till exempel ta tillvara stadens grönytor
kan vi nå en ekologisk hållbar utveckling, där stadens
invånare har fortsatt god tillgång till rekreationsområden.

Ny översiktsplan för Borås – en framtidsbild

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruktur. I ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att bostäder finns
i varierade upplåtelseformer och storlekar. Kommunens
stadsdelar och orter behöver kopplas samman genom stråk,
så att man lätt kan ta sig mellan olika delar. För Borås är
det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle
med likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla. Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet, hälsa,
jämlikhet, integration och kultur vara självklara.

översiktsplanen ska redovisa stadens strategier och
geografiska ställningstaganden. Den redovisar inte i detalj
stadens fortsatta planering utan ger de strategiska förutsättningarna och verktygen för det fortsatta planarbetet.
Kartmaterialet visar en önskvärd utbyggnadsstruktur för
tillkommande bebyggelse fram till 2035. De avgränsningar
som redovisas är inte exakta, utan visar hur kommunen
ser att olika områden bör utvecklas långsiktigt. Den mer
detaljerade planeringen sker i senare skeden.
Enligt PBL ska översiktsplanen också aktualitetsprövas
en gång per mandatperiod.

En rullande och ständigt aktuell ÖP

inte förutse allt som förväntas
ske. I takt med samhällets förändringar gällande tillväxt,
stagnation, strukturomvandlingar och annat ändras även
förutsättningarna för den fysiska markanvändningen.
Arbetet med översiktsplanen ska därför ständigt vara i en
rullande process. Därför är det nödvändigt att ständigt se
över och göra fördjupningar av översiktsplanen (FÖP),
eller utredningar och tillägg till översiktsplanen, exempelvis för delområden eller för specifika sakfrågor.

en översiktsplan kan

Hållbar utveckling är utgångspunkten

som en levande och långsiktigt
hållbar kommun. Med hållbar utveckling menar vi en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Det
kräver ett helhetstänkande. I ett hållbart samhälle går
social välfärd hand i hand med ekonomisk utveckling och
en god miljö. En hållbar utveckling skapar också bättre
förutsättningar för återhämtning, till exempel vid större
ekonomiska eller miljömässiga samhällsförändringar. Hållbarhet är med andra ord ett övergripande perspektiv för
utveckling och förändringar i vår kommun.

borås ska utvecklas
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Borås är i dag en relativt bilburen stad, och för att tillgo
dose klimatmål och våra behov av rörlighet och transporter
behöver kollektiva färdmedel och gång- och cykelbanor
prioriteras i stadsrummet. Detta är särskilt viktigt i stadens
urbana stråk och till serviceorterna Dalsjöfors, Fristad,
Sandared och Viskafors. Borås ska vara en kommun som
hushåller med mänskliga och materiella resurser och tar
ansvar för kommande generationer.
För att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver vi väga
in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska använda
marken. Vilket är det klokaste sättet att använda ett område?
Genom att så långt som det är möjligt utnyttja befintliga
resurser effektivt, kan staden växa ekonomiskt hållbart. För att
företag ska vilja etablera sig i Borås behöver mark erbjudas i
attraktiva lägen, både för de som vill vara i staden och de som
behöver stora ytor och möjlighet till transporter.

Inledning

Omvärldsspaningar – vad händer i Borås, regionen,
Sverige och i världen?
Urbanisering
urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 procent
av världens befolkning bo i städer. Människor söker sig till
städer för att dessa erbjuder attraktiva miljöer, möjlighet
till utbildning, arbete, kultur och nöje. Sveriges befolkning
koncentreras till allt färre regioner med större städer som
behöver möta ett ökat behov av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och attraktiva transporter, inom
och mellan städerna. Enligt Boverket behövs 700 000 nya
bostäder fram till 2025, företrädesvis i de större städerna
och stadsregionerna.

andel äldre människor. Det ökar behovet av bostäder och
omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir äldre,
andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala
delar. Ofta saknas sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen.
Den generella livslängden ser också ut att öka, vilket
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya typer
av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler bostäder som möter efterfrågan från äldre är med andra ord en
viktig utmaning för samhällsplaneringen.
Snabb teknisk utveckling

än någonsin och
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. Den gör
att vi till exempel använder offentliga miljöer på nya sätt,
och många varor och tjänster blir mindre platsberoende.
Samtidigt vet vi att nya idéer och innovationer tenderar
att uppstå i täta miljöer, där människor möts fysiskt. Exakt
hur teknikens utveckling på sikt påverkar vår fysiska miljö
är omöjligt att förutspå. Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte låser sig vid gamla lösningar, utan har
en öppen inställning till de möjligheter som ny teknik kan
erbjuda i fråga om exempelvis bostäder, tjänster, infrastruktur och möten mellan människor.
teknikutvecklingen går snabbare

Förändrat klimat

realitet med globala och
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället behöver
bidra till en minskad klimatpåverkan för att minimera
de framtida effekterna. Samhällsplaneringen behöver
verka för god markhushållning, energieffektivisering och
hållbara transporter. Men redan nu krävs också ett aktivt
arbete med klimatanpassning, för att säkerställa fortsatt
goda livsmiljöer även under andra klimatförhållanden.
Medveten planering kan se till att ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosystemtjänster skapas i byggda
miljöer, och att smarta lösningar hittas för till exempel
ökade vattenflöden.

klimatförändringarna är en

En osäker omvärld

många delar av världen berör
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För Borås
innebär det att vi blir fler boråsare som ska bo och leva
i kommunen, vilket ställer krav på till exempel bostadsbyggandet och den offentliga servicens funktioner. Det är
viktigt att förutsättningar tidigt skapas för integration i
samhället, och att man motverkar det som har en isolerande och segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan
bidra till integrationsprocessen genom god planberedskap
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av nya
bostäder, service och offentliga mötesplatser.

krig och konflikter i

Åldrande befolkning
sveriges demografiska utveckling

pekar mot en växande

Om befolkningsutvecklingen
fortsätter i samma takt över en
20-årsperiod, kommer folkmängden
vara cirka 140 000 invånare år 2035

Borås
Befolkningsutveckling

Det är fler som föds än som
dör i kommunen, och fler som flyttar in än som flyttar ut.
Inflyttningen kommer dels från andra delar av Sverige,
där grannkommunerna står för den största inflyttningen,
dels från andra delar av världen, som en följd av krig och
konflikter. Inflyttning från utlandet står i nuläget för den
största andelen av befolkningsökningen. De senaste åren
har den totala befolkningsökningen överstigit 1 000 personer, 2015 var den nästan 1 500 personer.

boråsarna blir allt fler.

SAMRÅDSHANDLING
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Befolkningsprognos 2015-2035 kommun Borås
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Till 2035 behöver cirka
15 000 nya bostäder
byggas. Den största delen
av dessa förväntas
tillkomma i staden Borås,
samt en stor del i
serviceorterna Dalsjöfors,
Fristad, Sandared och
Viskafors
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Om befolkningsutvecklingen fortsätter i samma takt över
en 20-årsperiod, kommer folkmängden vara cirka 140 000
invånare år 2035. Prognoser över lång tid är osäkra och
påverkas till exempel av omvärldsläget och konjunktursvängningar. Men sett till en stabil ökning de senaste
åren, samt trenden att människor söker sig till städer, är
en fortsatt befolkningsökning trolig. Dessutom kommer
utbyggnaden av Götalandsbanan att bidra till en expansiv
bostads- och arbetsmarknadsregion och därmed en växande befolkning.
30 000 fler boråsare till 2035 är alltså en viktig utgångspunkt
för denna översiktsplan. Befolkningsökningen är positiv och
skapar möjligheter att utveckla en attraktiv stad och kommun. Samtidigt innebär det att fler bostäder behöver byggas,
samhällsservicen förstärkas och transportsystemet utvecklas.
Bostadsbehov
fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas.
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i staden
Borås, samt en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad,
Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning på den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet
sker i dessa fem orter.

Staden Borås växer mest av kommunens orter, och översiktsplanens inriktning är att flertalet av bostäderna ska utvecklas
där. Det är ett led i att stärka kärnan med mer människor,
arbetsplatser, funktioner och mötesplatser. En stark stad gynnar hela kommunen och stärker regionen. En stark bostadsutveckling väntas också i serviceorterna, samt i de orter som
ligger i kollektivtrafikstråken mot Borås.
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2035

Genom att sträva efter en bebyggelsestruktur som koncentreras kring goda kollektivtrafiklägen stärks förutsättningarna för att utveckla en långsiktigt robust kollektivtrafik.
Det blir också mer attraktivt att bo där kollektivtrafiken
är tät. I orter utanför kollektivtrafikstråk och på landsbygden (utanför tätort) är bostadstrycket generellt sett
lägre. Bostäder tillkommer främst som enskilda småhus
eller som mindre projekt. Mindre orter och landsbygden
är beroende av nya bostäder för att service och funktioner
ska fungera. Genom att samla bostäderna även i mindre
orter är det enklare att dra nytta av det som redan finns,
som skola, buss eller ledningsnät. Utspridda bostäder är
svårare att försörja med offentlig service och avståndet kan
bli långt för exempelvis skolbarn och äldre. Nya bostäder
bör alltså i första hand planeras inom orterna. Enskilda
bostäder utanför tätort behöver ta hänsyn till intressen
som natur, landskap och jordbruk, samt förutsättningarna
för teknisk försörjning, skolskjuts och annat.
Borås i regionen
borås är västra götalands näst största stad och utgör
navet i Sjuhäradsbygden med runt 300 000 invånare.
Närheten till Göteborg och Landvetter flygplats är en strategisk styrka och en viktig förutsättning för Borås fortsatta
utveckling.
Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling
från framförallt Sjuhäradskommunerna. 12 800 personer
pendlar till arbete i Borås och 8 300 pendlar från Borås
till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan Borås och Göteborg, med ungefär
lika många pendlare i båda riktningarna – Sveriges tredje
största pendlingsstråk. Mycket av pendlingen sker med

Inledning

Jönköping
Göteborg

bil vilket redan i dag påverkar framkomligheten på väg
40, i Borås och i Göteborgsområdet. Kollektivtrafiken
mellan Borås och Göteborg domineras av bussar med hög
turtäthet, men med längre restid än med bil. Busstrafiken
har i stora delar nått sitt kapacitetstak under högtrafik,
och det är svårt att öka antalet avgångar med hänvisning
till utrymmet i städerna. Den befintliga järnvägen mellan
Borås och Göteborg, Kust till kust-banan, är i dag inte ett
attraktivt alternativ till bil och buss. Kapaciteten i järnvägssystemet måste med andra ord stärkas för att kunna
konkurrera med övriga trafikslag. Utbyggnaden av en ny
järnväg mellan Borås och Göteborg, Götalandsbanan, är
den viktigaste investeringen för effektivare kollektivtrafik
och en integrerad arbetsmarknadsregion i västra Sverige.
Såväl kommunens som regionens konkurrenskraft gynnas
av att Borås och Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts
ihop. På sikt kommer också banden med Jönköping att
stärkas när Götalandsbanan byggs vidare österut. Då kan
ytterligare en arbetsmarknad öppnas för både boråsare och
jönköpingsbor.
Högskolan i Borås har över 12 000 studenter och är
särskilt profilerad inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil, design och mode. Högskolans ambition
är att utvecklas med fler studenter och forskare samt att få
universitetsstatus.
Textil är en viktig bas som binder samman utbildning,

forskning och näringsliv i kommunen. Design, management och marknadsföring med koppling till textil utgör en
betydande del av näringslivet i Borås.
Utvecklingen av högskolan och de kunskapsintensiva
textilbranscherna utgör stor potential för en spännande
och livskraftig stadsutveckling, med kluster av utbildning, forskning och företag i centrala Borås. Andra stora
regionala arbetsplatser med kunskapsbaserad profil finns
i SP/RISE och Södra Älvsborgs Sjukhus. Utvecklingen av
dessa stora utbildningsinstitutioner och företag förutsätter
effektivare regional arbets- och studiependling.
Mer trafik på vägarna
i kommunen går de stora genomfartsvägarna genom
centrala Borås. Det skapar god tillgänglighet och bidrar
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Trafikbelastning 2015

Kartorna visar dagens trafikbelastning (2015) och en prognostiserad trafikbelastning år 2040 för de stora genomfarts
lederna i Borås tätort samt statligt vägnät. Prognosen bygger på den befolknings- och sysselsättningsökning som över
siktsplanen utgår från, samt att andelen bilresor är oförändrad jämfört med idag. Läs mer om trafikutveckling och
behov av ny infrastruktur i kapitlet Markanvändning.
Trafikbelastning 2040

till goda förutsättningar för t.ex. logistikföretag. Samtidigt
som kommunen växer kommer antalet fordon på vägarna
att öka. Det påverkar både miljön och framkomligheten
negativt när många bilar ska passera samma plats, och leder
till att bilen dominerar stadsmiljön. Bilen kommer även
fortsättningsvis vara ett viktigt transportmedel, men det
finns anledning att fundera över vilken plats den ska ta i
exempelvis staden och de större tätorterna. Där ska det ju
också finnas utrymme för fler bostäder, möten, arbete och
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handel. En klok och hållbar trafikutveckling kräver både
nya resvanor och smarta infrastruktursatsningar. Många
lokala resor behöver flyttas över från bil till gång-, cykeloch kollektivtrafik. Det är mer yteffektivt och gör att fler
kan få plats, samtidigt som stadsmiljön blir tryggare och
mer attraktiv.

Inledning

Götalandsbanan – regional tillväxt,
tillgänglighet och hållbar stadsutveckling

ny höghastighetsjärnväg i
Sverige. Götalandsbanan är en del av denna nya stambana,
med planerad station i Borås. En ny järnväg Göteborg–
Borås och vidare österut mot Jönköping och Stockholm är
tillsammans med ett centralt placerat stationsläge i Borås
avgörande förutsättningar i förverkligandet av kommunens
vision. Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås med Göteborg
och Jönköping.

trafikverket utreder en

Höghastighetsjärnvägen innebär att pendling för arbete
och studier blir möjlig i ett betydligt större geografiskt område än i dag. Chansen att ta del av nöjes- och kulturutbud
på andra platser ökar och möjligheten att utbyta erfarenheter med andra och besöka släkt och vänner kommer att
få människors vardag och helg att bli rikare.
För att Götalandsbanan ska få den avsedda effekten –
speciellt för det regionala resandet – måste städerna ha
centrala stationslägen. I den vardagliga pendlingen är det
tiden från dörr till dörr som är det viktiga. Därför bör
stationen ligga centralt, där staden har sin tyngdpunkt och
ska växa. Där går det att bygga ut och dra nytta av befintlig
kollektivtrafik och gång- och cykelbanenät – precis som
Kommunstyrelsen beslutat och helt enligt Sverigeförhandlingens intentioner. Med en utbyggd lokal kollektivtrafik
med höghastighetsstationen i centrum, får vi en smidig
och robust arbetspendling med flera alternativa
Sverigeförhandlingen
sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen sommaren 2014. Uppdraget består bland annat i att ta fram principer för finansiering av landets första höghastighetsjärnväg
(som Götalandsbanan är en del av), analysera de kommersiella förutsättningarna för trafikering av dessa samt föreslå
en utbyggnadsstrategi på en övergripande nivå. I uppdraget ingår också att förhandla fram en medfinansiering från
kommunerna samt avtala om ökat bostadsbyggande.

Borås stad gjorde en överenskommelse med Sverigeförhandlingen 11 juni 2016. Parterna är överens om att
stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära.
Ett centralt läge är avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande
resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge inne-

bär en placering direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något österut. Borås förbinder sig att planera för
12 500 nya bostäder i Borås tätort fram till år 2035 samt
medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 120 miljoner
kronor. Dessutom betalar Borås Stad 108 miljoner kronor
i förskottering som kommunen kommer att få tillbaka när
kommunen uppnått bostadsmålet.
Trafikverkets lokaliseringsutredning

nuläget lokaliseringen av Götalandsbanan genom Borås. Utredningen har pekat ut åtta
korridorer genom kommunen. Korridorerna visar olika
principiella lösningar: En tunnel under staden med station
under centrala Borås; centralt stationsläge vid nuvarande
station i markplan på bibana med tunnel under staden för
passerande tåg; centralt stationsläge där även passerande
tåg går i markplan förbi stationen; halvcentralt stationsläge
på bibana söder om motorvägen i markplan med passerande tåg i tunnel eller söder om tätorten, samt slutligen
ett externt stationsläge där samtliga tåg passerar söder om
tätorten i markplan.

trafikverket utreder i

Borås Stad förordar den korridor
som går i tunnel under staden,
med en underjordisk station under
centrala Borås och med uppgångar vid
nuvarande station/resecentrum och vid
Stora torget
Borås Stad har lämnat sina synpunkter på utredningen
utifrån den vision vi har för stadens utveckling och den
bedömda nyttan. Nästa steg i planeringsprocessen är att
Trafikverket beslutar om korridor. Borås Stad förordar den
korridor som går i tunnel under staden, med en underjordisk station under centrala Borås och med uppgångar vid
nuvarande station/resecentrum och vid Stora torget. Detta
alternativ gynnar stadens utveckling på bästa sätt, samtidigt som det är en bra lösning för det regionala resandet.
Med en korridor enligt detta alternativ är en station i
Ulricehamn också möjlig.
Eftersom det är stationsläget som skapar nyttan med
järnvägen såväl ur resenärsperspektiv som ur stadsutvecklingsperspektiv, är det självklart för Borås Stad att det
skall vara ett stationsläge i centrala Borås. De nödvändiga
korridorerna för att järnvägen skall kunna byggas till/från
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stationen skall enligt Borås Stad göras så att ingrepp och
störningar i staden blir så små som möjligt. En dragning
av järnvägslinjen mer eller mindre under mark blir då ett
naturligt val.
Översiktsplanens förhållningssätt till
Götalandsbanan

översiktsplanen har Borås
Stad valt att inte peka ut en korridor, eftersom Trafikverkets lokaliseringsutredning pågår. Götalandsbanan är
i denna samrådshandling utpekad som riksintresse för
framtida järnväg och har hela utredningsområdet som sin
avgränsning. Hela området gäller som utredningsområde
till dess att en korridor valts och beslutats. Inom utredningsområdet ska alla planförfrågningar stämmas av med
Trafikverket. Inom Borås Stad ansvarar avdelningen för
Strategisk samhällsplanering för kontakterna med Trafikverket. Inom utredningsområdet finns åtta korridorer
föreslagna. Samtliga korridorer måste anses aktuella till
dess att en enskild korridor har valts ut. Korridorerna och
utredningsområdet hindrar i dag stora delar av bostadsbyggandet i staden. För stadens fortsatta utveckling är det
därför av yttersta vikt att man når ett bra och snabbt beslut
om val av korridor och placering av stationen.

i denna samrådshandling för

När beslut om korridor finns, kommer fördjupade studier
att behöva genomföras, både av kommunen och av Trafikverket. Denna översiktsplan ska dock kunna vägleda
stadens utveckling oavsett hur planeringen av järnvägen
fortlöper. Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station utan betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna
förändras kan översiktsplanen behöva kompletteras genom
tillägg eller fördjupningar. Ambitionen är att översiktsplanens huvuddrag ska fungera och gälla oavsett Götalandsbanan dragning genom kommunen.
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Trafikverkets lokaliseringsutredning
Götalandsbanan delen Bollebygd-Borås
Korridorsalternativ

Teckenförklaring
Utredningsområde lokaliseringsutredning
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Byggstenarna för Borås nya ÖP
till att uppnå ett antal mål på
lokal, regional och nationell nivå. Nedan listas några av de
övergripande mål och visioner som denna översiktsplan
förhåller sig till och som ligger till grund för de strategiska
vägvalen i planen.
översiktsplanen ska bidra

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

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

Lokala mål
Visionen – Borås 2025

för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen omfattar hela kommunen och
är därför ett viktigt underlag till den nya översiktsplanen.
Visionen är i sin tur grundad på t.ex. miljömål på såväl
lokal som regional och nationell nivå.

borås stad har en vision

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ
samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar
arbetstillfällen.
4. L
 ivskraftig stadskärna

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende,
handel och upplevelser.

Visionen säger:

på arvet inom textil och
handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till
vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla
i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i
harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr
den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger
Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. Vi
arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala
och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en
stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val
och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar
utveckling.
borås utvecklar sin framtid

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden
1. Människor möts i Borås

Människor vill möta människor såväl i små som i stora
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang
bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
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5. M
 edborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. G
 oda resvanor och attraktiva
kommunikationer
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-

munikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
7. E
 kologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer
att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Viktiga delar bland visionens målområden är att tredubbla
antalet boende i stadskärnan, sträva efter en blandning av
butiker, kontor, restauranger och bostäder i stadskärnan
samt att verka för mer hållbara transporter i Borås. Översiktsplanen ska bidra till Vision 2025 genom att formulera
en strategi för kommunens fysiska utveckling. Ambitionen
är att målområdena ska avspeglas i översiktsplanens strategier och på så sätt är översiktsplanen ett hjälpmedel för att
nå visionen.

Inledning
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Några andra lokala mål och styrdokument med
koppling till översiktsplanen

• Borås Stads miljömål
• Borås Stads Energi- och klimatstrategi
• Borås Stads grönområdesplan
• Program för ett integrerat samhälle
Energi- och klimatstrategin

översiktsplanen har delvis genomförts i samordning med stadens Energi- och klimatstrategi,
då energianvändning är en viktig fråga i båda dokumenten. Energianvändningen är beroende av hur vi bygger
vår kommun, eftersom transportsektorn dominerar
energianvändningen. Genom att samordna energistrategi
och översiktsplanering kopplas bebyggelseutveckling och
energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering
innebär att det ska vara lätt för invånarna att resa hållbart
i vardagen. Det har vi tagit fasta på i den nya översiktsplanen.

arbetet med den nya

ÖP06

gällande översiktsplan ÖP06
har prövats, med slutsatsen att kommunen behöver en ny
ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och
utgör ett bättre stöd för långsiktig planering. ÖP06 gäller
dock fram till dess att en ny ÖP beslutas.
aktualiteten i borås stads

Energi- och klimatstrategin identifierar fyra scenarier som
visar hur olika bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna
ska illustrera täta och glesa respektive småskaliga och stor
skaliga strukturer.
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Nationella och regionala mål

Medborgardialog 2016

våren 2016 var att
tillsammans med boråsarna diskutera Borås framtid vad
gäller kommunens översiktliga planering. Dialogen byggde
vidare på medborgardialogen 2014 och fokuserade mer
på de strategiska inriktningarna i översiktsplanen. Dialogerna har tillsammans bildat grunden för detta förslag till
översiktsplan.

syftet med medborgardialogen

Regional nivå

• Regionala miljömål för Västra Götaland – regionala
tilläggsmål till de nationella miljökvalitetsmålen
• Vision Västra Götaland – Det goda livet
• Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (Regionalt utvecklingsprogram)
• Regionalt handlingsprogram för hållbara transporter
• Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra
Götalands län
• Jämställt Västra Götaland 2014–2017
• Regional klimat- och energistrategi
• Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017–
2020
Nationell nivå

• Riksdagens miljökvalitetsmål
• Transportpolitiska mål
• Jämställdhetspolitiska mål
• Vision för Sverige 2025 (Boverket)

Några återkomande synpunkter under Dialogen
2016:

• Lyft fram Viskans betydelse i staden och som bostadsmiljö.
• Lägg mycket fokus på trafiken i staden.
• Värna närheten till grönområden.
• Planera för offentlig service i områden som
växer.
• Se över handelsstrukturen i kommunen.
• Ange en tydlig riktning för kommunens långsiktiga
utveckling.
Det finns mer att läsa om medborgardialog på
http://boras.se/oversiktsplan.

Medborgardialog 2014
i medborgardialogen kunde boråsarna tycka till om staden,
bland annat vad som är bra och vad som kan bli bättre. När
synpunkterna sammanställdes så var närhet en viktig kvalitet
i Borås. Det som framförallt kan bli bättre enligt många
boråsare är trafiken. Synpunkterna har vävts in i de strategier
som presenteras i denna samrådshandling.

Många Boråsare tycker att
NÄRHETEN är det bästa med Borås
Många boråsare tycker att TRAFIKEN
behöver förbättras i Borås

Under dialogen 2016 låg fokus på ett antal strategiska inriktningar för översiktsplanen. Det arbetades också scenarier för
bebyggelse och trafik.
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Prioriterade inriktningar
prioriterade inriktningar för
översiktsplanen. De utgår från strävan efter en hållbar
utveckling, uppsatta mål och visioner, det som framkommit i dialogen med boråsarna samt de utmaningar som en
växande kommun ställs inför. Inriktningarna visar vilka
strategiska frågor som behöver prioriteras och varför. De
ligger i sin tur till grund för de strategier och planeringsprinciper som föreslås längre fram i dokumentet. Genom
att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga
planeringens strategiska vägval, och i förlängningen hur
planeringen kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling
i Borås.
här beskrivs ett antal

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Tät och blandad bebyggelse har många fördelar
en tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv
markanvändning. Den minimerar energiförbrukning, utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Tätortsnära grönområden värnas, och obebyggd mark kan sparas för framtida
behov. Fler människor i samma område skapar tryggare
miljöer, och närheten till service ökar. Fler boråsare kan

18

SAMRÅDSHANDLING

välja hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det finns med andra ord stora ekonomiska, sociala och
miljömässiga nyttor med att bygga tätare.
Förutom täthet krävs en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser för att skapa hållbara och
attraktiva miljöer. Våra städer har under senare decennier

Prioriterade inriktningar

till stor del byggts med en uppdelning mellan bostadsområden, handelsområden och områden där arbetsplatserna
finns. Det har bidragit till utglesning, långa avstånd och
skapat ensidiga områden, som saknar liv under stora delar
av dygnet. I dag strävar vi efter att blanda bebyggelsen i
våra stadsdelar så att exempelvis handel eller arbetsplatser
ligger nära bostäderna. Att bygga en tätare stad och blanda
bostäder, service och arbetsplatser går hand i hand med vår
strävan efter hållbarhet.

Bebyggelseutveckling i stråk
en annan viktig inriktning är att samla bebyggelse utmed
stråk. Detta för att stärka en struktur som kan bidra till en
fungerande bebyggelse- och trafikutveckling. Genom att
fokusera på vissa stråk, blir det tydligt var den huvudsakliga utvecklingen kommer att ske, och det underlättar en
långsiktig planering av bostäder, samhällsfunktioner och
trafik. Med starka stråk menas områden utmed gator och
vägar med tät kollektivtrafik samt en någorlunda sammanhängande bebyggelse.

Flerkärnig ortsstruktur
en övergripande inriktning för översiktsplanen är att
stärka den befintliga ortsstrukturen som bygger på fem
större kärnor: Borås samt de större tätorterna Dalsjöfors,
Fristad, Sandared och Viskafors. Genom att samla ny
bebyggelse i de nämnda orterna ges förutsättningar för befolkningen att öka, vilket i sin tur kan stärka lokal service
och gynna kollektivtrafikens utveckling, trafiksituationen i
staden och livskraften i orter och landsbygd.

Den största kärnan är staden Borås där de flesta av kommunens bostäder och arbetsplatser finns. I stadskärnan
finns regionala funktioner och målpunkter, exempelvis
muséer och avancerad sjukvård som inte finns på an-

Mellan staden och serviceorterna finns fyra stråk som
försörjs med buss- och tågtrafik. Här finns möjlighet till en
bostadsutveckling som både kan dra nytta av, och stärka,
en välutvecklad kollektivtrafik. De orter som ligger utmed
stråken, Frufällan, Sparsör, Sjömarken, Rydboholm,
Svaneholm och Gånghester har stor potential för bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen. Genom att förtäta
bebyggelsen i dessa orter skapas ett bättre underlag för en
fortsatt stark kollektivtrafik, och på sikt kan det utvecklas
mindre ”hållplatstorg”, med inslag av service eller arbetsplatser. Ett större befolkningsunderlag stärker också
orterna lokalt.

En övergripande inriktning för översiktsplanen är att stärka den befintliga
ortsstrukturen som bygger på fem större kärnor: Borås samt de större tätorterna
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
dra platser i Boråsregionen. Vi vill fortsätta att utveckla
Borås som en kärna med kvaliteter för hela kommunen
och Sjuhäradsbygden. I Borås utvecklas högskolan, de
personalintensiva företagen, kultur, handel och nöje, och
härifrån utgår den regionala infrastrukturen.
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är lokala
kärnor med ett utbud av service och tät kollektivtrafik
till och från Borås. Dessa ”serviceorter” förser omgivande
landsbygd och orter med vardagsfunktioner som skola,
bibliotek, mötesplatser, primärvård, och butiker. För att
serviceorterna ska fortsätta att utvecklas och växa, behöver
de fler bostäder, arbetsplatser, butiker och kollektivtrafik,
särskilt kring sina centrum och stationer. Starka serviceorter är bra för tillgängligheten till service och för landsbygdens livskraft.

I staden pekar översiktsplanen ut ett antal urbana stråk,
det vill säga stråk som förbinder stadskärnan med andra
stadsdelar. Stråken följer i huvudsak stadsbusstrafikens
linjer, och utmed stråken finns mindre servicepunkter som
stadsdelstorg och liknande. Utmed stråken finns potential till förtätning med bostäder och blandade funktioner,
helst med utrymme för verksamheter i bottenvåningarna. Byggnader bör vända sin framsida mot gatan för att
skapa levande stadsrum. Kollektivtrafiken samt gång- och
cykelbanor bör lyftas fram och få en tydligare roll utmed
stråken. De urbana stråken bör innehålla en variation
av bostäder, verksamheter, parker och mötesplatser som
gör det attraktivt att röra sig till fots. Inriktningen är att
stråken är strukturbildande för mycket av bebyggelseutvecklingen i staden.
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Övergripande strukturbild
för bebyggelseutveckling
Borås Stad
Strukturbild

Strukturbild
Huvudstråk
Huvudstråk
för bebyggelse
för &bebyggelse
kollektivtrafik

& kollektivtrafik

Kärna
för bostäder,
arbetsplatser,
Kärna
för bostäder,
arbetsplatser, service
& kollektivtrafik
OrtOrt
i stråki

stråk

Övrig
Övrig
ort

Strukturbilden fångar översiktsplanens intentioner på ett
överskådligt sätt. Bilden visar en huvudsaklig struktur som
bygger på flerkärnighet och effektiva kollektivtrafikstråk.
Genom att planera efter strukturbilden kan kommunen
växa resurseffektivt och minska klimatpåverkan.

ort

Gröna
Gröna
kilar

kilar

Huvudsakligt
transportstråktransportstråk
väg/järnväg
Huvudsakligt
Regionalt
transportstråk
väg/järnväg
Regionalt
transportstråk

Förslag
till ny
Förslag
till ny vägkoppling
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service & kollektivtrafik

väg/järnväg

väg/järnväg

vägkoplling

20161216

Prioriterade inriktningar

Strukturbild för staden

Strukturbilden för staden visar huvuddragen för stadens
bebyggelseutveckling. Bebyggelsen växer inifrån och ut samt i
utpekade urbana stråk.

Stadsdelstorg / Centrum
Urbana stråk

Huvudsakliga förtätningsområden
20161216

Stadskärnan
Centrumnära bebyggelse
Övriga staden
Gröna kilar
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Kunskapsintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta,
blandade stadsmiljön där möten och nya idéer kan uppstå.
Bebyggelseutveckling i mindre orter
och på landsbygd
att koncentrera utvecklingen till kärnorna och stråken
är ett sätt att tydliggöra en huvudsaklig riktning för kommunen. Att stärka serviceorterna är också ett sätt att skapa
tillgänglighet till service för orter och landsbygd i omlandet. Men bebyggelsen kommer förstås också att utvecklas
i andra orter och på landsbygden. Eftersom avstånden
oftast är lite längre och serviceutbud och kollektivtrafik
mer begränsat, behöver bebyggelseutvecklingen ske på ett
sätt som skapar tillgänglighet. Ny bebyggelse i strategiska
lägen kan stärka förutsättningarna för exempelvis närservice. Möjligheterna blir bäst om nya bostäder samlas inom
orterna så att fler kan dra nytta av teknisk försörjning
och lokal service. Ny bebyggelse bör därför i första hand
tillkomma som komplettering inom de mindre tätorternas
byggda struktur.
På landsbygden, det vill säga i områden utanför tätort,
prioriteras intressen som natur, landskapsbild, friluftsliv och jord- och skogsbruk. Enskild bostadsbebyggelse
behöver ta hänsyn till att dessa intressen inte påverkas
negativt, samt till ett fungerande vardagsliv för till exempel
barn och äldre. Kommunen kan i översiktsplanen redovisa
avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS-områden). Borås Stad har idag inga utpekade
LIS-områden och översiktsplanen föreslår inga nya.

Bebyggelsestruktur för företag och handel
i borås ska näringslivet ha möjlighet att växa utifrån sina
förutsättningar, samtidigt som staden och miljön utvecklas
hållbart. Borås ska tillgodose lokal- och markbehov för
företag, stora som små, som vill etablera sig i kommunen.

Kunskapsintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta,
blandade stadsmiljön där möten och nya idéer kan uppstå.
Kontor och lokaler ska erbjudas i centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, och för att berika den blandade stadsmiljön. Kontor och andra icke-störande verksamheter mixas med bostäder för att tillföra liv under stora delar
av dygnet. Textil, mode och design växer och samlas i kreativa
miljöer i stadskärnan. Högskolan ges utrymme att expandera
för fler studenter, forskare och för nya innovationer.

22

SAMRÅDSHANDLING

Mark för yt- och transportkrävande verksamheter är viktig
för Borås, där logistikföretagen växer. Inriktningen för
verksamheter som genererar mycket transporter eller är
störande för omgivningen, är att de lokaliseras utanför den
blandade stadsmiljön och i goda transportlägen. Logistikoch e-handelsbranscherna fortsätter att ha sitt centrum i
Viared. Dessa verksamheter är ytkrävande och det kommer
att krävas att man krymper ytorna genom att samlokalisera
verksamheter och bygga i flera våningar. I dag är Viared
kommunens absolut största verksamhetsområde och det
leder till mycket trafik. För att jämna ut trafikbelastningen
på framförallt väg 40, behöver nya lägen för verksamhetsområden pekas ut. Strategiskt intressanta områden finns
till exempel utmed väg 41, utmed väg 40 öster om Borås,
samt utmed nya väg 27. Utredningar bör göras för att
bedöma om dessa områden kan användas för transportkrävande verksamheter.
Handels- och besöksstaden Borås

och utvecklas som stad för besök och
handel. En attraktiv stadskärna är en förutsättning för attraktiv handel, möten, evenemang och nöjen. Handels- och
besöksnäringarna behöver utvecklas i samklang för att skapa många målpunkter och anledningar till besök i staden.
Befintliga handelsplatser behöver utvecklas med förstärkta
stråk och kopplingar till andra stadsdelar, i synnerhet med
gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
Ny handel ska stärka den blandade stadsmiljön genom
att koncentreras inom befintlig stadsstruktur, nära stationer och knutpunkter, stadsdelstorg eller mindre centrumbildningar. Det gör att handeln blir mer lokalt tillgänglig,
och minskar behoven av långa resor.
Handelsplatser i externa lägen bidrar till en bilorienterad handelsstruktur, vilket får konsekvenser för miljön, tillgängligheten för vissa grupper och framförallt för trafiken
på vägarna. Därför pekas inga nya externa handelsplatser
ut. Inriktningen är att handel utvecklas i befintliga handelsområden.

borås ska stärkas

Prioriterade inriktningar

Infrastruktur som hanterar tillväxten
Fler hållbara transporter

stor påverkan på miljön.
Ny teknik och fler eldrivna fordon minskar transportsystemets klimatpåverkan i form av utsläpp. Men transporternas påverkan i fråga om kapacitet och utrymme är
också den en utmaning. En växande stad och utvidgad
arbetsmarknad leder till ökad trafik och fler personbilar på
vägarna vilket tidvis skapar trängsel. Fordon tar upp stora
ytor på vägar och parkeringar, vilket begränsar möjligheten
att utveckla staden till en attraktiv plats.
I stadsmiljön ska det göras plats för fler bostäder,
möten, arbete och handel. Trafikökningen kan dämpas
om att vi får fler att välja hållbara resesätt och gör smarta
infrastruktursatsningar. Många lokala resor, de som är
under 5 km, behöver flyttas över från bil till gång-, cykeloch kollektivtrafik, så att fler kan få plats, samtidigt som
stadsmiljön blir tryggare och mer attraktiv.

transportsystemet har mycket

I Borås finns stora genomfartsleder som utgör barriärer
mellan stadsdelar och hindrar stadsutvecklingen. Många
använder sig av bilen även för korta resor, för det har blivit
en vana, ett vardagsbeteende. Det är också resultatet av
hur samhället är uppbyggt, med långa avstånd mellan
olika funktioner. Även om bilen fyller en viktig funktion i
vardagen, så behöver många resor i framtiden ske på andra
sätt, av utrymmesskäl.

Kollektivtrafiken bildar grundstrukturen
för ny bebyggelse, koncentration behövs
utmed starka stråk
Kollektivtrafiken är strukturbärande
en övergripande inriktning för översiktsplanen är att andelen resor och transporter med miljöanpassade och kapacitetsstarka transportslag ska öka. Det kräver en planering
där kollektivtrafik och bebyggelse planeras hand i hand
och där hållbara transporter prioriteras. Kollektivtrafiken
bildar grundstrukturen för ny bebyggelse, koncentration
behövs utmed starka stråk. Stationer och knutpunkter för
byten mellan trafikslag behöver förstärkas, genom att bostäder, arbetsplatser och service koncentreras däromkring.

Biltrafik

Buss

Cyklister

2 000

9 000

14 000

Gående

Spårvagn

19 000 22 000

Kapacitet för körfält 3,5 m
Personer per timme

Olika trafikslag för olika avstånd

4 km långa. Dessa lämpar
sig väl för cykel eller stadsbussar, som är ett hållbart alternativt med rimliga restider. I den närmaste stadskärnan
är gång och cykel de självklara sätten att ta sig fram på de
korta avstånden. Genom att skapa ytor främst för gående,
skapas attraktiva miljöer för shopping och upplevelser. För
lite längre sträckor erbjuder stadstrafikens bussar ett väl
fungerande nät av transporter.

resorna inom borås är i snitt

Längre ut från staden finns regional busstrafik och tågtrafik som bildar ryggraden i transportstråken till serviceorterna och vidare. Där kollektivtrafiken inte når, eller där
avstånden är för långa, kommer bilen att fortsatt vara det
huvudsakliga färdmedlet. Med en utbyggnad av attraktiva
bytespunkter och pendelparkeringar i strategiska lägen,
kan bilen vara en del i den hållbara resan för dem som bor
utanför de stora kollektivtrafikstråken.
Bygg nära stationer och knutpunkter

översiktsplanen är att dra nytta av
stationer och knutpunkter. Större stationer och hållplatser,

en viktig inriktning i
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Prioriterade inriktningar

som Borås centralstation och serviceorternas tåg- och bussknutpunkter, har potential för en tät bebyggelseutveckling i dess närhet. Genom att lokalisera kommersiell och
offentlig service i direkt anslutning till stationen förstärks
knutpunktens roll för såväl resor som för andra ärenden.
Arbetsplatser med många människor och besökare, till exempel kontor, bör placeras inom gångavstånd (600 meter)
från stationen. Arbetsplatsens närhet till stationen har stor
effekt på valet av färdmedel. Bostäder bör lokaliseras inom
gång- och cykelavstånd (max 1–2 km) från stationen, med
tätast bebyggelse närmast stationen. Om bostäder, arbetsplatser och service blandas, skapas liv och rörelse under
stora delar av dygnet.
I serviceorterna och utmed de stora infarterna till Borås
finns störst potential att hitta platser för knutpunkter. I
pendelnoderna ska det vara enkelt att byta mellan olika trafikslag och där ska finnas service för pendlare och
närboende. Knutpunkterna kan utvecklas ytterligare med
bebyggelse eller andra funktioner utifrån platsens unika
värde, och därmed förbättra underlaget för kollektivtrafik
och service.
Godstrafik ska passera utanför staden
i borås näringsliv, med sin spetskompetens inom textil,
logistik och handel, är godstransporter ett viktigt inslag. Det kräver bra övergripande logistik. Godstrafiken
förutspås öka i takt med att Göteborgs hamn byggs ut.
Det kommer delvis att påverka Borås när gods ska passera
staden. För godstrafik på järnväg och väg är den långsiktiga
inriktningen att godset ska passera utanför staden för att
minska de negativa effekterna av buller och främja säkerhet
och en attraktiv stadskärna.
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Prioriterade inriktningar

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Mångfald av bostäder och människor

Tillgång till offentlig service

en variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer skapar valfrihet och underlättar för människor med
olika bakgrund att leva sida vid sida. Det bidrar till integration, mångfald och social sammanhållning. Ensidiga
bostadsområden behöver kompletteras med nya bostadstyper, och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter bör
eftersträvas vid all bostadsplanering. Med flera olika sorters
bostäder inom ett område, av olika storlek och upplåtelseform, så kan man också bo kvar i samma stadsdel under
livets alla skeden.

offentlig service är en viktig del av vardagslivet. Skolor,
bibliotek, aktivitetsytor och annat behöver finnas i nära
anslutning till människors boendemiljö. Det ska vara möjligt
att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta ärenden på rimliga
avstånd. Det är särskilt viktigt för barn, äldre och andra som
saknar bil. Bostäder, gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik behöver samordnas med offentlig service för att skapa god
tillgänglighet. När staden förtätas behövs också nya synsätt på
hur vi planerar offentlig service. En tätare stad kräver nytänkande och smarta lösningar för människors vardagsliv.

Fler attraktiva mötesplatser

Planering som bidrar till god hälsa

i borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas genom fler rörelser mellan
stadsdelar och orter, och med fler och attraktiva mötesplatser. Att människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck och livsstilar, ger inspiration till nya idéer,
tankesätt och tolerans. Vi strävar efter en byggd miljö som
inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten.
Staden behöver bindas ihop socialt genom att fysiska och
tankemässiga barriärer bryts, och genom att målpunkter
finns i alla stadsdelar och orter.

en god folkhälsa handlar ur planeringsperspektiv om
att skapa förutsättningar för en god livsstil. Ett brett utbud
av mötesplatser, parker, grönytor och tätortsnära naturoch rekreationsområden är viktigt. Närhet till parker inom
gångavstånd främjar fysisk aktivitet och minskar risken
för livsstilsrelaterade sjukdomar, och kan öka det psykiska
välbefinnandet. För barn är utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen. Förtätning av bebyggelsen behöver inte
stå i konflikt med tillgången till grönytor. Goda lösningar
finns i form av kompensationsåtgärder som småparker och
gröna väggar och tak. Buller är ytterligare en hälsoaspekt
som behöver hanteras i den tätare stadsmiljön. Byggnadstekniska lösningar och utnyttjande av ekosystemtjänster,
till exempel växtlighet, kan minska bullernivåerna i staden
och samtidigt skapa andra mervärden.

En variation av bostadstyper, storlekar
och upplåtelseformer skapar valfrihet
och underlättar för människor med olika
bakgrund att leva sida vid sida
Tryggt och tillgängligt för alla

vara tillgänglig för alla grupper
oavsett social bakgrund, ålder, kön eller funktionsvariationer. Det ska vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till
fots och med cykel. Män och kvinnor använder stadsmiljön olika, och rör sig på olika sätt i vardagen. Kvinnor
känner sig i högre grad otrygga i offentliga miljöer än vad
män gör. Män kör mer bil än kvinnor, medan kvinnor
går, cyklar och åker mer buss. Pojkar och flickor har olika
behov i fråga om allmänna ytor och funktioner. Dessa
olikheter behöver belysas och beaktas i all planering och
utformning av den fysiska miljön.

den byggda miljön ska
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Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Mer urbana kvaliteter i staden

Närhet till småskalig lokal service

för Borås dragningskraft. Med
urbana kvaliteter menas sådant som i princip bara erbjuds
i staden, som kunskapsbaserade arbetsplatser, kultur,
handel, restauranger och nöjen. Människor och företag
attraheras av att det finns mycket att välja på. Det skapar
inspiration och grund för fler idéer, innovationer och
företag som i sin tur bidrar till tillväxt och större utbud.
Att staden kan erbjuda urbana kvaliteter är en viktig del i
en positiv utvecklingsspiral.

Borås har precis som många andra städer utvecklats mot
färre och större servicepunkter med långa avstånd som
resultat. I många stadsdelar finns torg och små centrum
där servicen på vissa håll har minskat. Ett större lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare avstånd för vardagens
ärenden och vända den negativa trenden på många stadsdelstorg. Så skapas ekonomisk aktivitet och sociala möten
samtidigt som resebehoven minskar. I Borås vill vi stärka
det småskaliga lokala serviceutbudet genom att samla
bebyggelse runt stadsdelstorg och mindre centrum.

urbana kvaliteter är bra

I staden kan de urbana kvaliteterna utvecklas genom att
vi strävar efter en tät och varierad miljö i stadskärnan
och i stadens stråk. I stadskärnan behövs plats för såväl
bostäder, kontor och kulturinstitutioner som för offentliga
mötesplatser. Högskolan och dess relaterade verksamheter
behöver ytor att utvecklas. Stadskärnan behöver också fler
bostäder för att gator och torg ska ha liv under hela dygnet. Förtätning kräver smarta och innovativa lösningar för
ny bebyggelse och de funktioner som ska samsas i staden.
Gamla föreställningar om hur vi bygger och använder
staden behöver utmanas.

Så för vi med oss det textila arvet
till morgondagens Borås.
Synliggör den textila identiteten

bär och förädlar arvet som
textilstad, men arvet lever också i den fysiska miljön.
Byggnader och platser från textilindustrins tid har stor
potential att bli en del av morgondagens stad, och vi vill
lyfta fram den textila identiteten när vi bygger framtidens
bostads- och arbetsplatsmiljöer. Det kräver respekt för det
gamla och nya idéer.

borås moderna näringsliv

Gröna kilar i stadens närhet

områden med höga naturvärden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig
resurs för både människor och djur, och deras funktioner
för staden är viktiga att värna. Vi vill värna dessa områden
genom att vara försiktiga med ny bebyggelse och öka områdenas tillgänglighet. Det ska vara enkelt att nå omgivningarna till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

runt staden borås finns stora
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I serviceorterna ska ny bebyggelse stärka den befintliga strukturen. Det är viktigt med ett brett utbud för
landsbygdens närhet till vardagsservice. Det finns stor
potential att utveckla det lokala utbudet i serviceorterna
genom förtätning med fler bostäder i goda lägen. Tätare
bebyggelse runt orternas centrum är viktigt för att stärka
kollektivtrafiken och vidareutveckla den småstadskaraktär
som präglar orterna. Med tätare kollektivtrafik till och från
serviceorterna ökar också tillgängligheten för dem som bor
i omgivande orter och landsbygd. Attraktiva bytespunkter
för cykel, bil, tåg och buss behöver utvecklas i alla serviceorterna.
Livskraftig landsbygd

som ligger utanför tätort.
Även landsbygden är beroende av nya bostäder för att
lokala funktioner ska vara tillgängliga. Samtidigt behövs
kloka avvägningar för att bostadsutvecklingen på landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till andra allmänna intressen. Här
vill vi i första hand värna det som utgör landsbygdens
värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer,
höga naturvärden och rekreationsområden.
Bebyggelse på landsbygden måste med andra ord utvecklas på ett sätt som bidrar till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte byggs
bort.
landsbygden är de områden

Prioriterade inriktningar

Regioncentrum med nationell och
internationell koppling
Stark utveckling som regionens andra stad

Samverkan inom regionen

utvecklas som Sjuhärads centrum och
den näst största staden i Västra Götaland. Den regionala
tillgängligheten behöver stärkas för att Borås ska bli ännu
mer attraktivt som del i en stor bostads- och arbetsmarknadsregion. Kommunen växer med fler arbetsplatser, särskilt inom profilområdena textil, logistik och e-handel. Ett
mångsidigt näringsliv är en styrka som gör att kommunen
står stark även under konjunktursvängningar. Kommunen
behöver därför skapa förutsättningar för olika företag, av
olika storlek och med olika kunskapskrav, att växa i Borås.
Regionala målpunkter som högskolan, djurparken, handelsplatserna och kulturinstitutionerna ska få möjlighet att
utvecklas och fortsätta attrahera besökare till kommunen.
Närheten till Landvetter flygplats är en styrka som gör
Borås nåbart både nationellt och internationellt. Tillgängligheten till flygplatsen behöver utvecklas för att Borås ska
kunna locka fler internationella besök.

Som del i en tillväxtregion ökar Borås behov av att samverka
med andra aktörer i regionen. När människor reser allt längre
mellan bostad, arbete, skola och nöje blir kommungränserna
mindre viktiga och kraven ökar på att vardagslivet fungerar
oavsett vilken kommun man befinner sig i.
Borås har många gemensamma intressen med grannkommunerna vad gäller exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik
och andra frågor. Det är viktigt att ha en löpande samverkan
med såväl grannkommuner som med Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen och andra myndigheter, så att regionala
frågor kan hanteras gemensamt och göra vardagslivet gränslöst
och smidigt för människor och företag.

borås ska fortsätta

Med Götalandsbanan får Borås helt nya
förutsättningar genom snabbare resor
till Göteborg, Landvetter flygplats,
Jönköping och Stockholm
Stärk den spårbundna kollektivtrafiken

Borås helt nya förutsättningar
genom snabbare resor till Göteborg, Landvetter flygplats,
Jönköping och Stockholm. För att Götalandsbanan ska få
full effekt krävs en effektiv tågpendling inom en attraktiv
region. Ett regionalt resecentrum i ett centralt läge i staden
behövs för enkla och smidiga resor till och från Borås.

med götalandsbanan får

Korta bytestider i kollektivtrafiksystemet och närhet till
stadens viktiga målpunkter spelar stor roll i hela-resan-perspektivet. Förutom Götalandsbanan krävs förbättringar i
det befintliga järnvägsnätet genom Borås. Banornas underhåll är starkt eftersatt, och banorna har låg standard.
Järnvägen kan bli stråkets ryggrad och minska restiderna i regionen. På så sätt kommer människor närmare
varandra och det blir kortare avstånd mellan arbetsplatser,
bostäder och miljöer för fritidsaktiviteter och kulturutbud.
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Övergripande strategier
ett antal vägledande och övergripande strategier. De är framtagna mot bakgrund av de
resonemang och vägval som redovisats under de prioriterade inriktningarna. Ambitionen är att ge vägledning för

översiktsplanen föreslår

att underlätta kommunens och andra aktörers planering.
Strategierna ska ses som ett stöd på översiktlig nivå. Vägledning och riktlinjer för mer detaljerade planeringsfrågor
finns i kapitlet Planeringsprinciper.

Femkärnighet

i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna
med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Staden är
navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivande
orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.
borås växer i första hand

Styrkan kommer inifrån
bebyggelsen växer genom förtätning, komplettering och omvandling inom orterna – alltså
där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i den redan byggda miljön. Obebyggd mark
sparas för jord- och skogsbruk, natur- och kulturvärden samt rekreationsmöjligheter.

Koncentrerat och sammanbundet
bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med
tät kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva
gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.
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Övergripande strategier för ÖP

Tätt och mixat

så bred blandning som möjligt – av både människor och funktioner.
Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötesplatser,
kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen integreras parker och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter placeras utanför den blandade miljön.

den täta bebyggelsen ska ha

Mer mötesplatser och målpunkter

utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya målpunkter
skapas som uppmuntrar människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och
funktionsvariation.

fler attraktiva offentliga mötesplatser

Grönt och blått runtom
närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller
ihop bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig,
sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande grön infrastruktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs vid planering av
bebyggelse och infrastruktur.

Bygg för mer buss, cykel och gång

kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och
robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla
byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- och cykelnätet
utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan användas i det dagliga
resandet för fler boråsare, så att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.
ny bebyggelse prioriteras där

Viskan och textilen synliggörs i staden
borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attraktiva bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare
stadsmiljön.

Regional utblick

i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med
regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollektivtrafik,
som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integreras. Borås verkar
för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de befintliga järnvägarna.
Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i frågor som rör fysisk planering
i den utvidgade arbetsmarknadsregionen.
Högskolan, textilklustret och det kunskapsintensiva näringslivet koncentreras i staden och berikar
stadsmiljön. Borås utvecklar stadskärnan för mer handel, med attraktiva platser, kultur och evenemang som attraherar besökare från hela regionen.
Borås erbjuder attraktiv mark för en fortsatt stark utveckling av logistikklustret med Viared som
nav. Borås verkar för att fler godstransporter ska gå på järnväg för en långsiktigt hållbar utveckling.
borås utvecklas som centrum
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Planeringsprinciper
verktyg för att förverkliga
översiktsplanens strategier. De ska ge vägledning på en mer
detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Om avsteg görs från principerna bör detta motiveras inför beslut. Intressen och områden av särskilt värde
eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av
den fysiska miljön, redovisas i kapitlet Hänsyn.

planeringsprinciperna är ett

Bostadsbyggande
och boendemiljöer
borås ska ha en bostadsmarknad som är öppen och
tillgänglig för olika gruppers behov, och den ska kunna
erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose
detta behov och skapa en långsiktig bostadsförsörjning i
Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat och brett utbud
av olika boendeformer i goda lägen. En blandning av
upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund
ska kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och
integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
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Bostadsutveckling ska i första hand ske genom förtätning inom orterna. Det skapar underlag för service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske. Bostadsbyggande utanför tätort ska ske med hänsyn till resurseffektiv
markanvändning, fungerande vardagsliv och natur- och
kulturvärden.
Fler bostäder av olika sorter behövs utanför stadskärnan, i serviceorterna, framförallt fler lägenheter i kollektivtrafiknära lägen, och mindre bostäder som gör det möjligt
för äldre att bo kvar. Det är därför viktigt att fokusera
på stations- och hållplatsnära planering, där bostäder,
arbetsplatser och service kan dra nytta av att placeras
tillsammans, nära kollektivtrafiken. Genom att utgå från
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen, kan
boende känna starkare tillhörighet. Därtill behöver vi nya
innovativa lösningar som stärker en långsiktigt hållbar livsmiljö. I den täta staden finns behov av flera funktioner på
en begränsad yta, och därmed bör exempelvis bostadshus
inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska alltid eftersträvas.
Läs mer:
• Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram

Planeringsprinciper

Planeringsprinciper

• Bostadsbyggandet i Borås ska kunna ge ett utbud som
motsvarar efterfrågan. Borås Stad ska ha planberedskap
för minst 700–800 nya bostäder varje år. Borås ska verka
för en mångsidig bostadsmarknad för alla.
• Planeringen av bostäder ska bidra till en komplettering,
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer inom respektive område.
• Bostäder blandas med arbetsplatser, handel, samhällsservice och icke-störande verksamheter. Avståndet mellan
bostad och vardagsfunktioner ska vara kort för att minimera det lokala transportbehovet.
• I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och i
urbana stråk, bör bostadshus ha öppna bottenvåningar
för verksamheter som butiker eller förskolor.
• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt gångavstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara ett
attraktivt alternativ i vardagen.
• Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet
säkerställas. Grönområdessnurran i Grönområdesplanen
är vägledande.
• Nya bostadshus ska präglas av långsiktighet i fråga om
energiförbrukning, materialval och utformning.
• Kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika behov ska synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av boendemiljöer. Konsekvenser av planerade åtgärder ska bedömas
utifrån olika gruppers perspektiv (kön, ålder, etnicitet,
religion, sexuell tillhörighet och funktionsvariation).
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Gröna och blå strukturer
förutsättningar för en god
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter, mötesplatser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. När
befolkningen växer och staden blir tätare är det särskilt
viktigt att gröna strukturer tas tillvara och görs tillgängliga. Grönområdenas värde för till exempel rekreation,
upplevelse, biologisk mångfald, omhändertagande av
dagvatten eller andra ekosystemtjänster, samt deras del i en
sammanhängande grön struktur, ska bedömas i samband
med planeringen. Förtätning innebär inte automatiskt att
grönytor går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att
kompensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.
grönska och vatten skapar

Kring Borås tätort finns områden med höga naturvärden
och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig resurs
för både människor och djur, och deras funktioner för
staden är viktiga att värna. Vissa områden har potential
att utvecklas, särskilt i samband med att Borås förtätas

med fler invånare. Natur- och rekreationsområdena bidrar
till människors hälsa och ska värnas och utvecklas genom
ökad tillgänglighet och förbättrade funktioner. Möjligheten att nå natur- och rekreationsområden med gång-,
cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras.
I staden och tätorterna finns ett brett utbud av parker
och grönområden av olika storlek och kvalitet. Tillgången
till sådana områden får inte påverkas negativt när ny bebyggelse utvecklas. Översiktsplanen föreslår ett antal övergripande principer för hur förtätning och tillgången till
grönområden kan gå hand i hand. I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassificering av stadens grönområden.
Översiktsplanen föreslår att klass I och II-områden i Grönområdesplanen inte får påverkas negativt då ny bebyggelse
uppförs. Områden av klass III och IV som berörs av förtätning bör kompenseras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser i närområdet. Möjligheten att skapa
små men högkvalitativa grönytor ska aktivt undersökas i
samband med projekt med hög exploatering. Växtlighet på

Grönområdessnurran skapar riktlinjer för maxavstånd för olika värden.
Grönområdena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll.
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tak och väggar, pocket parks och stadsodlingar är smarta
lösningar för gröna tillskott i täta miljöer som dessutom
ofta har sociala värden i form av mötesplatser och andra
möjligheter för gemenskap. Det motverkar även olägenheter som uppstår i staden, som luftföroreningar, upplevelsen
av buller och förhöjda temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, t.ex. asfalt. Genom mer satsningar på anläggningar
av och med grönska, kan det på lång sikt innebära sänkta
samhällskostnader för till exempel översvämningar.
I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten
vara god. I Borås finns Viskan som tillför och skapar en
attraktiv miljö att vistas i. Viskan är ett viktigt element i
staden som kompletterar byggnader, torg och gröna ytor.
Tillsammans kan dessa olika element skapa livsmiljöer att
trivas i. De stråk som ligger intill Viskan behöver platser
och torg som inbjuder till möten. Genom att planera för
service och attraktioner, som restauranger, kulturinstitutioner och bostäder, samt ytor som uppmanar till spontana
möten, kan Borås stadsliv stärkas ytterligare. Utgångspunkten är att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl
boråsare som besökare. Samtidigt ska Viskans naturvärden
värnas och de ekosystemtjänster som vattnet erbjuder ska
utnyttjas på ett hållbart sätt.
Läs mer:
Borås Stads Grönområdesplan
Fortsatt arbete

Planeringsprinciper

• Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön
struktur. Åtgärder undviks som påverkar tätortsnära
natur- och rekreationsområden eller sambanden dem
emellan negativt.
• I Borås ska det finnas en mångfald av små och stora
parker, ekosystemtjänster och naturområden som är
sammankopplade i ett nätverk av gröna stråk – gröna
kopplingar som är viktiga för både människors rekreation
och för djurs och växters livsförutsättningar.
• Vid bebyggelseförtätning ska tillgången till grönytor säkerställas. Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden ska värnas. Övriga grönområden som påverkas av
förtätning ska ersättas med kompensationsåtgärder.
• Outnyttjade ytor i tätbebyggda miljöer kan om förutsättningarna är de rätta omvandlas till nya kvalitativa
grönytor i samband med att ny bebyggelse tillkommer.
• Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska vara tillgängliga för allmänheten i möjligaste mån. Strandskyddslagen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till sjöar och
vattendrag.
• I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed Viskan
genom att platser och stråk säkerställs.

det finns ett behov av att undersöka tillgången till
grönytor/ekosystemtjänster, framförallt i de delar av
kommunen där förtätningstrycket är störst. Genom att till
exempel identifiera bristområden kan åtgärder vidtas för
att kompensera eller tillskapa nya grönytor. Översiktsplanen föreslår att stadens grönytefaktor kartläggs och att en
metod tas fram för kompensationsåtgärder när gröna ytor
tas i anspråk.
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Översiktliga gröna & blå strukturer

Översiktliga gröna & blå strukturer
Gröna - & blå strukturer
Teckenförklaring
Viktigt grönt
samband
(schematisk
avgränsning)
Viktigt
grönt
samband
(schematisk
avgränsning)
Viktigt grönt
samband
vattendrag
Viktigt
grönt
samband
vattendrag

Kartan visar en översiktlig grönblå struktur som är
önskvärd att bevara. Stora grönområden omsluter
staden som gröna kilar mellan bebyggelsen. Mellan
grönområdena finns gröna samband som är viktiga
att säkertställa för tillgänglighet. Kartan visar de mest
värdefulla gröna strukturerna på översiktlig nivå, ba
serat på Grönområdesplanens klass I och II-områden.
I Grönområdesplanen redovisas fler stråk för natur och
rekreation på mer detaljerad nivå.
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Park, grönområde, natur - & rekreationsområde klass I & II
Park,
grönområde, natur- & rekreationsområde klass I & II
Vatten

Vatten
Tätortsbebyggelse
Tätortsbebyggelse
0
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Järnväg
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Trafik & transporter
för invånarna i Borås att använda
hållbara transportmedel. Därför behöver ytsnåla transporter som gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras i de
täta stadsmiljöerna. På landsbygden är bilen däremot en
förutsättning för ett fungerande vardagsliv. En omställning
mot fler kapacitetsstarka transporter i stadsmiljön underlättar för dem som bor på längre avstånd och behöver
använda bilen i vardagen.
det ska vara attraktivt

Det offentliga rummet ska utvecklas för mötesplatser,
rekreation, upplevelser, handel och boende. Färre parkerade bilar på centrala gator skapar förutsättningar för en
attraktivare stadskärna. Det ska vara enkelt att ta sig fram
till fots på gator, torg och offentliga platser. De urbana
stråken bildar strukturen för gång- och cykelnätet i staden.
Cykelnätet ska bindas samman i centrala Borås och i tätorterna. Stråken ska vara sammanhängande, lättorienterade
och tydliga. Cykelparkeringar ska vara en naturlig del i
trafiksystemet och placeras strategiskt vid noder, målpunkter och i stadskärnan.
Parkering nära stadskärnan ska i första hand brukas för
besök som gynnar centrumutvecklingen, vilket normalt
är för en kortare tid under dagen eller kvällen. Bostäder
som tillkommer i områden med god kollektivtrafikförsörjning har mindre behov av parkering. Borås Stads Riktlinjer för parkering ger rekommendationer för parkering
i samband med nybyggnation. Bilpooler och mobility
management-åtgärder kan vara en effektiv lösning och bör
studeras i detaljplaneskedet.
För att Borås ska kunna växa behöver fler resor ske med
kollektivtrafik. Spårbunden kollektivtrafik är mest miljövänlig och har störst kapacitet. Tåg brukar också ses som
mest attraktivt av dagspendlare, särskilt på längre avstånd.
Förutom Götalandsbanan behövs förbättringar i det be
fintliga järnvägsnätet genom Borås. Kust till kustbanan,
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan har för låg kapacitet
för att erbjuda ett effektivt resande. För Borås handlar det
om att koncentrera ny bebyggelse nära stationerna, för att
stärka underlaget utmed de järnvägar som finns. Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med god framkomlighet och goda möjligheter till byten i en centralt belägen

bytespunkt. Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet identifieras tillsammans med övriga
aktörer. God framkomlighet förutsätter att busstrafiken
prioriteras framför biltrafik där det finns eller riskerar att
uppstå trängsel.
Trots en kraftig omställning till mer hållbart resande,
visar prognoser att biltrafiken kommer öka. I den mån ny
väginfrastruktur behövs ska Trafikverkets Fyrstegsprincip
tillämpas även i Borås Stad. De fyra stegen innebär att
trafikåtgärder ska analyseras i följande ordning:
• Steg 1. Åtgärder som påverkar transport
efterfrågan och val av transportsätt

Detta omfattar planering, styrning, reglering, påverkan
och informationskampanjer för att minska transportefterfrågan eller föra över resor och transporter till effektivare transportslag.
• Steg 2. Åtgärder som ger effektivre utnyttjande
av befintligt vägnät

Detta steg är insatser planering och påverkan för att
använda befintligt vägnät effektivare, säkrare och miljövänligare. Bussfiler på trafikintensiva gator är exempel på
åtgärder inom detta steg.
• Steg 3. Mindre vägförbättringsåtgärder

Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintligt sträckning till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller
bärighetsåtgärder. Mötesfria vägar med wireräcken är
exempel på åtgärder inom detta steg.
• Steg 4. Nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder

Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny
mark i anspråk, till exempel nya vägsträckningar.
Steg 1 och 2 kallas också för Mobility management-åtgärder.
Utredningsarbete pågår för att bedöma behovet av nya
väginfrastrukturer. Dessa kommer behöva utredas vidare.
Under kapitlet Markanvändning beskrivs vilka vägkopplingar det handlar om.
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Läs mer:
Borås stads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra Götalandsregionen

Planeringsprinciper

• Vid om-/nybyggnad av infrastruktur ska åtgärder som i
första hand främjar fotgängare och cyklister prioriteras,
och i andra hand sådana som leder till ökat kollektivtrafikresande. I tredje hand kommer åtgärder som främjar
biltrafiken och då endast åtgärder som leder till ökad
trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning.
• I takt med att staden växer kommer även andra infartsvägar och riksvägar till och från Borås att behöva förbättrad standard, kapacitet och trafiksäkerhet. Inga åtgärder
tillåts som försämrar vägarnas nuvarande eller framtida
funktion.
• År 2025 ska 90 procent av boråsarna bo inom 400 meter
från en hållplats med minst kvartstrafik i högtrafik. Det
uppnås genom en medveten planering där bebyggelse
och kollektivtrafik går hand i hand.
• De urbana stråken bildar strukturen för gång- och cykelinfrastrukturen.
• Förutsättningarna för ett ökat cykelresande stärks genom
att intentionerna i Borås Stads cykelplan förverkligas.
• Gång- och cykelvägnätet ska utformas så att personer
med alla funktionsvariationer kan ta sig fram.
• I stadskärnan bör parkering huvudsakligen ske under
mark eller i parkeringshus. Möjlighet att kombinera
parkeringsytor med andra funktioner bör undersökas för
att utnyttja marken optimalt. Borås Stads Riktlinjer för
parkering ger rekommendationer för parkering i samband med nybyggnation.
• Pendelparkeringar ska utvecklas i strategiska lägen i staden samt i serviceorterna.
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Planeringsprinciper

Sociala och hälsosamma livsmiljöer
stor betydelse för den sociala
strukturen. En uppdelning av funktioner innebär långa
avstånd mellan målpunkter och människor. En tät och
funktionsblandad stadsstruktur skapar istället en attraktiv miljö med liv, rörelse och tillgängliga mötesplatser. I
vardagen rör sig människor mellan bostad, arbete, skola,
fritid och andra aktiviteter. Om många funktioner samlas
i närområdet skapas närhet för fler människor till arbete,
service och fritidsaktiviteter. Ett brett utbud i närområdet
blir praktiskt enklare och ger även området en särskild
identitet. Det skapar också rörelse och ger upphov till vardagliga och spontana möten mellan människor med olika
bakgrund. Kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. Det är en styrka i meningen att staden erbjuder
en mångfald av miljöer, men det är samtidigt en utmaning
att människor lever uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund. Genom att separerade stadsdelar och tätorter binds
ihop kan mångfald och trygghet främjas.

Planeringsprinciper

Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går och
cyklar har positiva effekter på människors fysiska hälsa och
bidrar till mindre buller. Gång- och cykelvägar prioriteras
i kombination med korta avstånd till kollektivtrafik. Att
motverka barriärer är en viktig förutsättning för att fler
människor ska röra sig till fots och med cykel. Därtill är
tillgång till parker, vatten och grönområden viktigt för
såväl fysiskt som mentalt välbefinnande.

• Tillgänglighetsaspekter för Borås invånare med olika
funktionsvariationer ska beaktas vid utformning av det
offentliga rummet.

den fysiska miljön har

En tätare stad kräver god planering av offentliga rum
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnaderna.
Människor ska kunna mötas på offentliga platser, både
i sitt närområde och på stadens gator och torg. Kvalitet,
tillgänglighet, trygghet, variation och närhet är ledord för
att utveckla goda mötesplatser och offentliga rum.

• Fler mötesplatser med varierande funktion ska skapas
med god tillgänglighet och hög kvalitet i miljöer där det
är brist på väl fungerande allmänna ytor, eller vid behov i
samband med ny bebyggelse.
• God tillgång till platser för kulturell aktivitet och idrott
ska stärkas i hela kommunen genom att grönskande
stadsrum och parker, fritids- och idrottsanläggningar,
lokal odling och annat skapas och bevaras.
• Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för att
stärka tillgängligheten mellan olika delar av staden och
för att individers sociala sfärer ska vidgas.
• Samhällsplaneringen ska bidra till goda livsmiljöer genom att utgå från olika människors och gruppers behov.
Detta inkluderar jämställdhetsperspektivet.

• Den fysiska miljön i Borås ska bidra till en god och likvärdig hälsa för alla, och det mest hälsosamma alternativet ska vara där det enkla och självklara.
• Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det
offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på
otrygga platser genom väl genomtänkt gestaltning.
• Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela kommunen – med närhet till lekplatser, naturområden och
parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska hålla
hög kvalitet. Planeringen av den fysiska miljön ska utgå
från barnperspektivet.

Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i
all planering. Utemiljöer ska vara öppna, ljusa och trygga,
så att barn kan leka och mötas. Planeringen ska utgå från
barnperspektivet, genom att man lyssnar på barn och unga
om hur de använder och vill använda den byggda miljön.
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Planeringsprinciper

Näringsliv, arbetsplatser och handel
ha goda villkor att verka och utvecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit. Översiktsplanens ambition är att verksamheter
ska kunna hitta sin rätta etableringsplats. Personal- och
besöksintensiva verksamheter blir allt vanligare i och med
att fler arbetar inom tjänste- och kunskapsbaserade yrken.
Sådana verksamheter är beroende av närhet till varandra
och till stadsmiljöer. Omvänt bidrar de också till stadsliv
och handel, när mycket människor är i rörelse, och har
därför en given plats i den blandade stadsmiljön. Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala
delar av kommunen, företrädesvis i Borås, men även i
serviceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-,
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är goda.
På så sätt bidrar näringslivet till stadsutvecklingen och till
bättre förutsättningar för andra näringar inom handel,
service och kultur.

Planeringsprinciper

Storskaliga, störande och transportintensiva verksamheter
bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för att
möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung
trafik genom staden. Transportkrävande verksamheter bör
i första hand lokaliseras i områden utmed stora transportleder och verksamheternas miljöpåverkan ska minimeras.
Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knalleland,
Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska fortsätta att
utvecklas som handelsområden men ingår även som en del
i utvecklingen av den blandade staden. Bostäder kan med
fördel integreras med handel för att skapa en blandning
av funktioner med nära avstånd som tillför aktivitet fler
timmar på dygnet.

• Befintliga handelsområden utvecklas och förtätas och
med inslag av kontor och offentlig service samt bostäder
om möjligt.

i borås ska företag

Externa handelsområden skapar nya, stora trafikflöden
och bidrar till en utspridd handelsstruktur i kommunen
och kan konkurrera ut befintlig handel. Genom att placera
handel där infrastrukturen är anpassad, i redan befintliga
handelsområden, undviks nya belastningspunkter i vägnätet. Därför föreslås inga nya externa handelsområden,
men en utveckling av de befintliga.
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• Personal- och besöksintensiva verksamheter prioriteras
i centrala lägen med god kollektivtrafik och gång- och
cykelförbindelser.
• Transportintensiva verksamheter lokaliseras utanför den
blandade stadsmiljön, nära stora trafikleder. Även hit ska
det finnas god kollektivtrafik, gång- och cykelbanor.
• Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska
ges utrymme att växa inom staden. Dessa verksamheter
placeras med god tillgång till regional kollektivtrafik.
• Framtida utveckling av handel ska främja ökad gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Lokalisering av dagligvaruhandel ska ske i lägen som innebär att behovet av transporter
minimeras.

Planeringsprinciper

Tillgång till samhällsservice
innebär en god livsmiljö bland annat
att det finns god tillgång till ett varierat utbud av samhällsservice. Här ingår skola, arbetsplatser, utbildning, tkollektivtrafik, rekreationsområden, kultur och aktivitets- och
mötesplatser. Kommunen behöver se till att tillgången
till samhällsservice följer utvecklingen i olika delar av
Borås. Tillgången till skola, äldreomsorg och aktiviteter
ska anpassas efter olika gruppers behov och vara jämnt
fördelade i kommunen. Offentlig service ska finnas med i
tidiga planeringsskeden för att funktioner inte ska saknas
i nya områden. För att skapa ett enkelt vardagsliv för alla
boråsare ska staden erbjuda service inom rimligt avstånd.
Därmed utgår planeringen från ett vardagslivsperspektiv.

ur social synpunkt

Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell
service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att
samla olika funktioner inom nära avstånd och dessutom
i anknytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik, gör man det enkelt att nå de olika målpunkter som
människor dagligen besöker.
Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som skolor,
vård, äldreomsorg och viss kommersiell service till mindre
orter och landsbygd i omlandet. De är också knutpunkter
för viktiga kollektivtrafikstråk till och från Borås, för de
som bor där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig. Serviceorterna är med andra ord både landsbygdens ”städer”
och länkar till den större staden Borås. Det är viktigt att
de fortsätter ha denna viktiga roll för att landsbygden ska
behålla sin livskraft.
Trygghet och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i planeringen av samhällsservicen för att den ska fungera för alla
boråsare – unga, gamla, kvinnor och män. Upplevelsen
av samhällsservicen och behoven av den varierar mellan
människor och olika skeden i livet. God och trygg tillgänglighet framför allt för gående ska finnas för olika samhällsfunktioner.

Planeringsprinciper

• Mark för offentlig service ska reserveras tidigt i planeringsprocessen för att säkerhetsställa goda lägen och att
behoven för olika typer av verksamheter tillgodoses.
• Lokaliseringen av skolor och förskolor sker i goda miljöer
med närhet och bra tillgänglighet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden.
• Den offentliga och kommersiella servicen ska ha goda
kopplingar till gångstråk och till cykel-och kollektivtrafiknätet.
• Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska trygga
skolvägar säkerhetsställas vid befintliga och vid planering
av nya, skolor/förskolor.
• Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. Förskolor i
två eller flera plan kan prövas liksom samutnyttjande av
lokaler mellan olika offentliga verksamheter: t.ex. förskola, skola, fritidsverksamhet, eller och social träffpunkt,
beroende på tiden på dygnet.
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Planeringsprinciper

Tekniska system
som förser staden med el, värme, kyla, vatten, avlopp och it-kommunikation är viktiga
för samhällsutvecklingen. Deras användning måste ske på
ett effektivt sätt och är viktig att säkerhetsställa. Utformningen av systemen måste ske med hänsyn till stadens
övriga utveckling och landskapet i stort.
de stora tekniska system

• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck
• Vinst i lokalsamhället
• Samordna med andra störningar.
Avfallshantering

Borås stads Energi- och klimatstrategi anger ett antal strategier med koppling till den fysiska planeringen. Genom
att inkludera energiplaneringen i översiktsplaneringen
kopplas bebyggelseutveckling och energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering innebär att det är lätt
för invånarna att göra rätt och leva klimatsmart. För att
uppnå detta ska vi förtäta bebyggelsen där det är nära till
bytespunkter och sammanhängande cykelnät.

avfall ses som en resurs, och Borås har ett väl utbyggt system för avfallshantering och kloka lösningar för produktion av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Den översiktliga planeringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar hantering i
avfallsplanens anda. Anläggningar för avfallshantering
behöver finnas på strategiska platser för att underlätta för
människor och företag att göra rätt i vardagen.

Energiproduktion och energieffektivisering

energi behöver öka, eftersom
användningen av fossila bränslen leder till koldioxidutsläpp. Ökad produktion av biobränsle är en utmaning om
vi samtidigt ska bevara de biologiska och rekreationsmässiga värdena i våra skogar.
Byggnaders klimatavtryck påverkas av materialval och hur
energieffektiv byggnaden är i drift. Vårt byggnadsbestånd
kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört med nybyggnationer. Klimatavtrycket från byggnader ska minskas genom
ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och renovering.

produktion av förnyelsebar

Vindkraft

energikälla som idag saknas
i Borås Stad. Utredning av möjliga vindkraftsområden
pågår. Tillstånd har givits för vindkraftverk i nordost,
mellan Rångedala och Äspered samt i sydväst söder om
Svaneholm. Inga verk har ännu uppförts. Planering pågår
för ytterligare vindkraftverk på flera platser i kommunen.
En landskapskaraktärsanalys håller på att tas fram som
ska beskriva kommunens olika landskapstyper. Analysen
ska utgöra ett underlag för att kunna identifiera lämpliga
områden för framtida vindkraft.

VA-system
vi använder våra vattendrag för alla aspekter i VA-försörj-

ningen. Sjöar och grundvatten ger oss dricksvatten. Vattendrag och sjöar är också mottagare av vårt dagvatten och
behandlade spillvatten. Vatten spelar en central roll för kommunens infrastruktur och utveckling, det är av största vikt att
vi skyddar och aktivt förbättrar statusen på denna resurs.
Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden
behöver situationen ändå förbättras i takt med att behovet
av dricksvatten ökar vid nybyggnation eller när permanentboende ersätter fritidsboende. (Om vattenförsörjning,
vattentäkter mm, se avsnitt hänsyn).

vindkraft är en förnyelsebar

Borås Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendationer kring principer vid etablering av vindkraft. De 5
rekommendationerna är indelade under följande rubriker:
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Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och
verksamheter i kommunen fungerar bra på det stora hela.
I vissa områden behöver det göras en del förbättringar.
Utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska, och
man behöver minska risken för att människor blir sjuka av
en dålig hantering av avloppsvatten.
Kapaciteten på ledningsnätet för dagvatten i Borås är
relativt god. Äldre delar av befintligt ledningsnät har dock svårt
att möta dagens kapacitetskrav och effekterna av klimatförändringar. I nya områden dimensioneras nätet för framtida klimatförändringars regn, allt eftersom ny kunskap framkommer.
Borås Stad förespråkar i första hand lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Genom att synliggöra

Planeringsprinciper

dagvattnet, t.ex. genom dammar och vattenspeglar, kan
hanteringen bidra till positiva stadsutvecklingseffekter
såsom rekreation, ekosystemtjänster, biologisk mångfald
och estetiska värden. LOD kräver goda markförhållanden
och gynnsam topografi, liksom minimering av andelen
hårdgjord yta, vilket är en utmaning i och med tätare
bebyggelse.

• Klimatavtrycket från byggnader ska minskas genom att
ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggnation och
renovering.
• Den fysiska planering ska tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshantering i
Avfallsplanens anda. Återvinningsstationer- och centraler
ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt att göra rätt.

Att dra nytta av ekosystemtjänster genom att bevara eller
tillskapa växtlighet och grönytor är en möjlig metod för att
minska de negativa effekterna av hårdgjorda ytor. Ekosystemtjänster skapar också mervärden i stadsmiljön.

• Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvattenoch avloppsförsörjning ska ha en godkänd anläggning.

IT-infrastruktur

• Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både vattentäkt och
produktionsanläggning.

utbyggnad av bredband ger tillgång till snabb internetuppkoppling. Snabb och trygg uppkoppling stödjer
kunskap och företagande och är i dag en naturlig del av
människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i allt högre
grad en förutsättning för äldres möjligheter att bo kvar
genom till exempel e-hälsohjälpmedel.
Mobilnätets infrastruktur i form av mobilmaster och
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras i tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna infrastruktur
finns på plats då nya bostäder eller verksamheter utvecklas.

Läs mer:
Rekommendationer kring principer vid etablering av
vindkraft
Borås stads Bredbandsstrategi
Borås stads Energi- & klimatstrategi.
Borås Stads avfallsplan
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning, Borås Stad
(2016)

• Utgångspunkten för dagvattenhanteringen ska vara att
ha goda marginaler för att klara extrem nederbörd. Systemen ska anpassas i takt med ny kunskap om klimatförändringar och nederbördsförhållanden.
• Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når
recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar miljön
för upplevelser, rekreation, lek, naturvärden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt VAnät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte att reglera och förtäta befintlig bebyggelse för att fler fastigheter
ska dela på kostnaden för vatten och avlopp.
• Tekniska funktioner för mobilnät ska placeras så att de
inte stör kringliggande verksamheter eller bostäder.

Se också:
Kapitlet Hänsyn
Planeringsprinciper

• Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att tekniska
system kan utnyttjas mer effektivt och för att underlätta
hållbara resvanor.
• Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion
genom att testa nya metoder.
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Mark- & Vattenanvändning

Mark och vattenanvändning
till grund för de
mark- och vattenanvändningsförslag som följer i detta
kapitel. Markanvändningskartorna är vägledande och ska
fungera som stöd vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av olika värden. Avgränsningarna för
olika användningar är översiktliga och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om hur nya förslag
till markanvändning passar mot översiktsplanen.

översiktsplanens strategier ligger

Markanvändningskartor med beskrivningar finns för hela
kommunen, staden samt serviceorterna.

Mark- och vattenanvändning översikt
Parker, grönområden samt tätortsnära naturoch rekreationsområden

i och utanför tätort som är av
stor betydelse ur naturvärdes- eller rekreationssynpunkt,
baserat på Grönområdesplanens klass I- och II-områden.
Dessa områden bedöms ha så stora värden att de inte kan
ersättas och bör därför prioriteras framför annan använd-

kartan visar områden
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ning på kartan. Exempel på dessa områden är Stadsparken,
Annelundsparken, Ryå åsar och Mölarp-Krökling. Vissa
områden sammanfaller med naturreservat och riksintressen, medan andra saknar formellt skydd. I kommunen
finns också områden med särskilt skydd, t.ex. naturreservat, Natura 2000 eller riksintressen. Dessa beskrivs
närmare i kapitlet Hänsyn. Grönområdesplanens klass
III- och IV-områden, t.ex. mindre parker ses som en del
av bebyggelseområdena. För närmare beskrivning av dessa
områden hänvisas till Grönområdesplanen.
Verksamhetsområden

verksamhetsområden med främst
transportintensiva verksamheter eller sådana som kan vara
omgivningsstörande. Översiktsplanen pekar ut möjliga
utredningsområden för nya storskaliga verksamhetsområden, vid väg 27/41 och utmed väg 40 öster om staden.
Utvecklingen av dessa områden bör föregås av studier av
bl.a trafikutveckling.

kartan visar större

Mark- & Vattenanvändning

Mark- och vattenanvändning
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Mark- & Vattenanvändning

Mark- & vattenanvändning (Staden)

Markvattenanvändning
Pågåendeoch
användning.
Inga betydande förändringar föreslås
Transportsamband: järnväg
Transportsamband: genomfartsled
Transportsamband: övrig väg
Park, grönområde, natur- & rekreationsområde klass I & II
Område med höga natur- och/eller rekreationsvärden där enstaka
bebyggelse kan förekomma. Åtgärder undviks som påverkar befintliga
värden negativt. Kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras.
Landsbygd

Jord- & skogsbruk, mindre natur- och rekreationsområden, mindre
bebyggelsesamlingar och verksamheter ingår. Åtgärder som främjar
areella näringar, naturvärden, landskapsbild och rekreationsmöjligheter
prioriteras framför annan användning.
Vatten

Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)
Urbana stråk
Stråk med stark kollektivtrafik och inslag av arbetsplatser, handel,
service mm. Förtätning utmed stråken kan bidra till en spridning av
innerstadskvaliteter och att stadsdelar binds ihop med stadskärnan.
Stadskärna/centrumbebyggelse
Område av lokal eller regional betydelse för boende,
utbildning, arbete, service, kollektivtrafik mm. Bostäder, arbetsplatser,
handel, parker och mindre grönytor ingår. Kraftig förtätning och
komplettering föreslås som bidrar till hög bebyggelsetäthet
och en utpräglad blandning av bostäder och icke störande verksamheter.
Centrumnära bebyggelse
Område på gång- eller cykelavstånd från stadskärna/centrum
med stor potential för förtät-ning/komplettering. Bostäder, arbetsplatser,
service, handel, parker och mindre grönytor mm ingår. Blandning av bostäder
och icke-störande verksamheter är önskvärd. Områden med ensidig användning,
t.ex. verksamhetsområden, kompletteras med bostäder och service.
Övrig stads-/tätortsbebyggelse
Område med främst bostadsbebyggelse där arbetsplatser, service,
mindre grönytor mm. kan ingå. Förtätning och komplettering sker huvudsakligen
inom bebyggelsen och i lägen som kan stärka lokal handel eller service.
Blandning av bostäder och icke-störande verksamheter är önskvärd.
Områden med ensidig användning, t.ex. verksamhetsområden,
kompletteras med bostäder och service.
Verksamhetsområden
Områden med främst storskaliga och transportorienterade verksamheter
som inte bör blandas med bostäder och handel. Användningen föreslås fortsätta
eller utvecklas genom förtätning med verksamheter av samma karaktär som idag.

Utredningsområden transporter, bebyggelse, verksamheter (ungefärliga avgränsningar)

Område där större förändringar föreslås eller kan bli aktuella på kort eller lång sikt.
Fortsatt planering behöver ske genom fördjupning av översiktsplanen eller andra strategiska utredningar och detaljplanering.
Mindre omvandlingsområden ingår i övriga bebyggelseområden på kartan.
Götalandsbanans sträckning utreds av Trafikverket och redovisas på enskild karta.
Transportsamband: ny väg
Ny förbindelse väg 180 mot Alingsås.
Bostäder/blandad bebyggelse
Område som kan förtätas, kompletteras eller omvandlas till blandad bebyggelse
med bostäder, handel, service och icke-störande verksamheter.
Verksamhetsområde
Område där främst storskaliga och transportorienterade
verksamheter kan bli aktuella.
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Mark- & vattenanvändning Staden Borås

Förslag till markanvändning i staden
Den blandade staden förtätas och utvecklas

Stadskärnan

i översiktsplanen ses

hela staden, dvs. Borås tätort, som
blandad stad. Med blandad stad avses en bebyggelse som
främst utgörs av bostäder, kontor, handel, restauranger,
kultur mm. Arbetsplatser inom den blandade staden bör
huvudsakligen bestå av personalintensiva verksamheter
som kontor, handel och liknande som inte är störande
för omgivningen. Parker och mindre grönområden är en
viktig del i den blandade staden. Staden utvecklas långsiktigt mot en tätare bebyggelse och fler parker och mindre
grönområden. Övervägande del av bebyggelseutvecklingen
sker inom dagens tätortsgränser.

något jämfört med idag och
bedöms kunna växa utanför rutnätsstaden genom att fler
bostäder, handel och andra urbana kvaliteter tillkommer.
I stadskärnan ingår bostäder, personalintensiva arbetsplatser, regionala målpunkter, högskola, kultur, handel
m.m. Stadsparken och Annelundsparken är de största
grönområdena men fler grönytor bör ingå i den förtätade
miljön. I stadskärnan finns kommunens största kollektivtrafikknutpunkt, Södra torget och resecentrum för tåg och
buss. Götalandsbanans station ska hamna i ett centralt läge
i anslutning till stadskärnan.

Storskaliga, störande och transportintensiva verksamheter lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön. Dessa
områden som idag ligger inne i stadsmiljön bör på lång
sikt omvandlas till blandade områden med även bostäder
och service. Omvandling kräver långsiktig planering och
samverkan mellan kommunen och andra aktörer.

Centrumnära staden

stadskärnan föreslås växa

Den centrumnära staden definieras som bebyggelsen ca
1 500 meter runt stadskärnan, vilket är ett rimligt gångoch cykelavstånd till både stadskärnan och resecentrum.
Det finns stor potential att förtäta den centrumnära
stadsbebyggelsen genom ny- och påbyggnad samt om-
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vandling av befintliga miljöer. Handel och service utvecklas i strategiska lägen, t.ex. vid stadsdelstorg eller vid
större kollektivtrafikhållplatser. Verksamhetsområden med
storskaliga eller störande verksamheter omvandlas på sikt
till blandad stad.
Övrig stadsbebyggelse

utgörs av stadsdelar i Borås tätort där
bostäder dominerar. Här finns potential till förtätning
av bostäder och till komplettering med arbetsplatser och
småskalig service i strategiska lägen. Karaktären varierar
mellan olika stadsdelar, vilket innebär att förtätning behöver ske på olika sätt. Glesa strukturer görs tätare där det är
lämpligt och i täta strukturer växer bebyggelse på höjden
och det gröna värnas. De urbana stråken ska kopplas ihop
med stadskärnan för att bryta barriärer och skapa en god
livsmiljö.

den övriga staden

Stråket mot Norrby – Byttorp – Tullen/Hestra

Alingsåsvägen har relativt hög stadsmässighet med ett serviceutbud runt Almåsgymnasiet.
Närheten till centralstationen är attraktivt för bostäder
och arbetsplatser. Flera busslinjer försörjer stråket, både
stadstrafik och regionbuss mot Alingsås. Planerad bostadsutveckling på Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för
att knyta samman stadsdelen med centrala staden.
stråket utmed

Stråket Högskolan – Knalleland – Sjöbo
utvecklingen vid högskolan och Simonsland har utvidgat stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvägen och Viskan finns potential till en fortsättning på den utvecklingen.
Miljöerna utmed Viskan erbjuder attraktiva lägen för mer
tät stadsbebyggelse som binder samman stadskärnan och
Knalleland. Utvecklingspotential finns även i stråket norrifrån genom Sjöbo, i och med att trafiken minskat utmed
Fristadsvägen.

Urbana stråk

förbinder stadskärnan med övriga
stadsdelar. I stråken finns stark kollektivtrafik, gång- och
cykelmöjligheter samt en viss stadsmässighet främst närmast stadskärnan. Stadsmässighet innebär här butik i bottenvåningen, restauranger, kaféer och hus som vänder sig
mot gatan. I de urbana stråken eftersträvas förtätning med
bostäder, aktivitetsytor, service och ökad tillgänglighet med
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tomma ytor kompletteras
med bebyggelse och gröna inslag för att skapa attraktion
och bryta barriärer. Översiktsplanen pekar ut stråken som
strategiskt viktiga, men gör ingen prioritering mellan dem.
Utgångspunkten är att förtätning utmed stråken bör ske
från stadskärnan och utåt. I kommande planering kan
stråken behöva djupstuderas vad gäller t.ex. byggbarhet,
trafikplanering samt eventuellt prioriteras/etappindelas.

de urbana stråken

Stråket Åsbogatan – Södra Älvsborgs sjukhus –
Hässleholmen– Hulta

busslinjer, med Södra Älvsborgs sjukhus som knutpunkt för lokal och regional trafik.
Åsbogatan kan ses som en förlängning av stadskärnan med
en blandad stadskaraktär. Sjukhuset är en stor arbetsplats
och växer som knutpunkt för kollektivtrafiken, vilket gör
närområdet intressant för bostadsförtätning och service.
Kompletterande bebyggelse öster om sjukhuset kan binda
samman Hässleholmen och Hulta med den centrala bebyggelsen.

stråket försörjs av flera
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Stråket mot Göta – Regementet – Gässlösa

för att binda samman
staden med det nya bostadsområdet på regementsområdet.
På sikt bör stråket också kopplas vidare mot Gässlösa där
det finns stora omvandlingsmöjligheter. Göta ligger nära
den centrala staden och skulle kunna förtätas i anslutning
till stråket. Det är viktigt att bryta den barriär som motorvägen utgör mellan stadskärnan och Göta.

stråket har strategisk betydelse

Stråket mot Druvefors- Kristineberg –
Dammsvedjan

kring Druvefors har
vidgat stadskärnan söderut. Förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en sammanhängande bebyggelse som
kopplar Kristineberg och Dammsvedjan till staden. Inför
en omvandling av Gässlösa bör stråket också förstärkas
söderut för att binda samman stadsdelarna.

den kraftiga bostadsutvecklingen

Stråket mot Bergsäter – Trandared

för att binda samman
Trandared med stadskärnan. Förtätning utmed Katrinedalsgatan skulle kunna utvidga stadsmässigheten och
uppmuntra till mer gång- och cykeltrafik.

stråket har strategisk betydelse

Mark- & Vattenanvändning

Utredningsområden för nya bostäder/
blandad stad

inom Borås tätort som idag
innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt omvandlas
till blandade miljöer med mer bostäder och icke-störande
inslag. Översiktsplanen pekar ut några större områden
där omvandling till ny blandad bebyggelse kan bli aktuell,
på kort eller lång sikt. Endast områden där omvandling
pågår eller där strategiska uppdrag finns pekas ut. Andra
omvandlingsobjekt kan tillkomma inom staden. Genom
att peka ut lämpliga områden för omvandling, kan framtida möjligheter fångas upp för vidare utredning.

inriktningen är att områden

Regementet

har nya bostäder redan
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper av
framförallt bostäder. Det är viktigt att området får tydliga
kopplingar till stadskärnan, så att det blir en naturlig del
av staden. Det urbana stråket genom Göta och till viss del
Lusharpan-området, utgör viktiga länkar mellan regementet och staden.

på gamla regementsområdet

Knalleland

en strategisk plan för Knallelands handels- och evenemangsområde. Handels- och
eventområdet ska kunna utvecklas och moderniseras med
en tydlig koppling mellan östra och västra delområdet.
En kraftfull bostadsutbyggnad kan möjliggöras inom
området och Knallelands kopplingar mot stadskärnan via
Skaraborgsvägen är en viktig förutsättning. Syftet med den
strategiska planen är också att studera trafikproblemen i
området. Framkomlighet för genomfartstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska prioriteras.
uppdrag finns att ta fram

När kraftvärmeverket vid Pantängen/Getängen är uttjänt
finns möjlighet att omvandla ett stort område till mer
blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på längre
sikt, sannolikt utanför översiktsplanens tidshorisont. Området pekas ändå ut i denna översiktsplan för att uppmärksamma möjligheterna till omvandling på längre sikt.

Hestra

att ta fram ett planprogram för
ny bostadsutbyggnad som en fortsättning på området
Hestra Midgård. Attraktiva boenden kan utvecklas med
närhet till naturområden. Hestras koppling till centrala delar av Borås är en förutsättning för en god stadsutveckling
där gång-, cykel- och kollektivtrafik underlättas.
på hestra finns uppdrag

Gässlösa

ska flyttas till EMC på
Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny blandad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en strategisk
plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning till Göta,
samt verksamheter utmed riksväg 27. I uppdraget ingår
också att upprätta ett nytt naturreservat söder om riksväg 27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa behöver kopplas ihop
genom de urbana stråken genom Göta mot regementet,
samt kopplas till Druvefors med goda gång- och cykelmöjligheter.
avloppsreningsverket på gässlösa
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Serviceorterna
är att stärka utbudet av
bostäder, service och kollektivtrafik genom en förtätning
främst i orternas centrum. Det handlar om att bibehålla
och utveckla lokal service som minskar det lokala transportbehovet samt behåller landsbygdens livskraft men
även utveckla underlaget för kollektivtrafiken mellan
serviceorter och Borås. Fristad, Sandared och Viskafors har
tåg- och busstrafik medan Dalsjöfors försörjs enbart med

strategin för serviceorterna
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buss. Principen är dock densamma i samtliga orter, att
koncentrera bebyggelsen och skapa bättre förutsättningar
för ett ökat kollektivtrafikresande. Serviceorterna ska också
fungera som knutpunkter där byte kan ske mellan bil och
övriga transportslag. Det ska vara möjligt att ställa bilen
vid tåg- eller busstation för att resa vidare inom kommunen eller regionen.

Mark- & Vattenanvändning

Dalsjöfors
ca 3 500 personer (2015). Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000 personer,
beräknat som den tidigare kommundelen som inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd,
Rångedala, Äspered samt bebyggelse utanför tätort. Totalt
sett bor det alltså nästan 11 000 invånare i Dalsjöfors med
omland.

i dalsjöfors tätort bor

I Dalsjöfors finns förskolor samt låg- mellan och högstadieskola. Äldreboende, vårdcentral och bibliotek är annan
offentlig service som finns i Dalsjöfors. Därutöver finns
kommersiell service i form av livsmedelsbutik, kaféer, restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt samlat kring
torget och Storgatan som löper centralt genom tätorten.
En del av den offentliga servicen, t.ex. vårdcentralen är
dock placerad en bit ifrån de centrala delarna
Förslag till markanvändning

Ambitionen är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder, service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla bostäder
och funktioner framförallt kring torget och utmed Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och kompletteras

med pendelparkering för att skapa en tydligare knutpunkt
där buss och centrumfunktioner drar nytta av varandra.
På kartan föreslås att området kring torget och utmed
Storgatan fortsätter utvecklas som en tät centrumbebyggelse. Här eftersträvas hög täthet och blandning av bostäder
och funktioner genom omvandling eller påbyggnad.
Öppna bottenvåningar utmed Storgatan bör prövas för att
skapa liv och rörelse. Gång- och cykeltrafik bör prioriteras
för att skapa en tryggare trafikmiljö och göra det enklare
att promenera eller ta cykeln till centrum. I anslutning till
centrumbebyggelsen bör möjligheten att utveckla en pendelparkering för byte mellan cykel, bil och buss studeras.
I området närmast runt centrum (ca 600 meter) föreslås
en förtätning och komplettering med främst bostäder som
stärker underlaget för funktionerna i centrum. Visst inslag
av andra funktioner, t.ex. offentlig eller kommersiell service är positivt för att blanda den byggda miljön. Avståndet
möjliggör gång- och cykeltrafik till centrum. I övriga tätorten föreslås en generell förtätning med bostäder. Komplettering med nya bostadstyper och storlekar bör eftersträvas.
Förslag till mark- & vattenanvändning Fristad

Mark - och vattenanvändning Dalsjöfors
Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)

Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)
Centrumbebyggelse

Centrumbebyggelse
Komersiell & offentlig service bör samlas här.
Hög exploateringsgrad bör eftersträvas.
Centrumnära bebyggelse

Område med
närhet till service & kollektivtrafik
Centrumnära
bebyggelse
där förtätning av ny bebyggelse bör ske.
Övrig stads-/tätortsbebyggelse

bebyggelse bör i första hand tillkomma
ÖvrigNy
stads-/tätortsbebyggelse
inom denna gräns.

Pågående användning
Pågående
användning
Pågående användning

Stadsdelstorg
Stadsdelstorg

Transportsamband genomfartsled
Järnvägsstation

Transportsamband övrig väg
Transportsamband:
järnväg

Huvudstråk kollektivtrafik

Transportsamband: genomfartslled
Viktigt grönt stråk
(Grönområdesplanen)
Transportsamband:
övrig
väg

Park, grönområde, natur- & rekreationsområde klass I & II

Områdekollektivtrafik
med höga natur- och/eller rekreationsvärden där enstaka bebyggelse kan
Huvudstråk
förekomma. Åtgärder undviks som påverkar befintligavärden negativt. Kvalitets- och
tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras.
Befintligt verksamhetsområde

Viktigt grönt stråk (Grönområdesplanen)
Landsbygd, skog, öppen mark, enskild

bebyggelse
Park, grönområde,
natur- & rekreationsområde klass I & II

Jordbruksmark

Befintligt verksamhetsområde
Vatten

Landsbygd: skog, öppen mark, enskild bebyggelse
Jordbruksmark
Vatten
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Fristad
Sparsör och har totalt ca 5 100
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena och
Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 10 000 invånare i Fristad och dess omland. Som kommunens största
tätort efter Borås finns stor potential till en positiv befolkningsutveckling och större utbud av bostäder och service.
Det geografiska läget ger goda kommunikationer med
bl.a. vägarna 42 och 180 samt järnvägen genom orten.
Fristad centrum har ett utbud av kommersiell och offentlig
service som framförallt är samlat runt torget och stationen.
Tätorten har en relativt tät bebyggelsestruktur närmast
centrum med en del flerbostadshus. Längre bort från centrum domineras bebyggelsen av småhus medan omlandet
präglas av jordbrukslandskap, skog och varierad natur.
fristad tätort inkluderar

Förslag till markanvändning

förtätas med bostäder och
fler servicefunktioner. Det finns potential att utveckla
stationsområdet genom fler bostäder i närheten samt bättre
centrumbebyggelsen föreslås

möjligheter till färdmedelsbyten, t.ex. pendelparkering.
Den centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter) har möjlighet att utvecklas till en tätare bebyggelse på gång- och
cykelavstånd. Bostadsförtätning har nyligen skett söder om
Nya kyrkvägen, och det finns potential att fortsätta den
utvecklingen för att skapa mer boende nära station och
centrum. Väster om järnvägen finns också möjligheter att
skapa nya bostäder med betoning på varierande typer och
upplåtelseformer. Det är viktigt att få till gång- och cykelkopplingar som gör det enkelt att nå centrum och station.
I övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga
avstånd från busshållplatser.
De viktigaste grönområdena samt natur- och rekreationsområdena finns utmed Munkån och vid badplatserna
Asklanda, Skalle samt idrottsanläggningar vid Heden och
Fristadskolan. Dessa ska värnas i all planering. Andra mindre grönytor finns även inom tätorten och där ska hänsyn
tas i samband med ny bebyggelse.

Förslag
tillvattenanvändning
mark- & vattenanvändning
Fristad
Mark - och
Fristad
Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)

Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)
Centrumbebyggelse

Komersiell & offentlig service bör samlas här.
Centrumbebyggelse
Hög exploateringsgrad bör eftersträvas.
Centrumnära bebyggelse

Område med
närhet till service & kollektivtrafik
Centrumnära
bebyggelse
där förtätning av ny bebyggelse bör ske.
Övrig stads-/tätortsbebyggelse

ÖvrigNy
stads-/tätortsbebyggelse
bebyggelse bör i första hand tillkomma
inom denna gräns.

Pågående användning
Pågående användning

Stadsdelstorg
Stadsdelstorg

Ärtingen

Järnvägsstation
Järnvägsstation

Transportsamband järnväg
Transportsamband:
järnväg

Munkåns
dalgång

Transportsamband
genomfartsled
Transportsamband:
genomfartslled

Transportsamband övrig väg
Transportsamband:
övrig väg

Huvudstråk
kollektivtrafik
Huvudstråk
kollektivtrafik

(Grönområdesplanen)
ViktigtViktigt
gröntgrönt
stråkstråk
(Grönområdesplanen)

Park, grönområde, natur- & rekreationsområde klass I & II

Område med höga
naturrekreationsvärden
där enstaka
Park, grönområde,
natur&och/eller
rekreationsområde
klass
I & II bebyggelse kan

förekomma. Åtgärder undviks som påverkar befintligavärden negativt. Kvalitets- och
tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras.
Befintligt verksamhetsområde

Befintligt verksamhetsområde

Landsbygd, skog, öppen mark, enskild

bebyggelse
Landsbygd:
skog, öppen mark, enskild bebyggelse

Jordbruksmark

Jordbruksmark
Öresjö

Mölarp-Krökling
Naturreservat

Vatten

Vatten
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Sandared
3 500 invånare i tätorten. I hela omlandet inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografiska
läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men även
till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostadsbeståndet
domineras av småhus, flerbostadshusen finns främst nära
centrum i Sandared. Servicen är framförallt koncentrerad
till centrum, med t.ex. högstadieskola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik. Sandareds station har tågtrafik på
kust- tillkustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal
busslinjer går också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt jämfört med busstrafiken, främst pga dålig
kapacitet på järnvägen.
Göteborgsvägen är en generell utmaning för både
Sandared och Sjömarken med hög trafikbelastning under
delar av dygnet. Trafiksäkerhet och buller begränsar möjligheterna att utveckla fler bostäder i strategiska lägen nära
kollektivtrafik. Mot Borås har trafiksituationen dessutom
blivit mer ansträngd sedan anslutningen mellan väg 27 och

sandared har ca

väg 40 öppnade. Borås Stad och Trafikverket samverkar för
att hitta lösningar på trafiksituationen. Nya väganslutningar behöver utredas för att avlasta Viaredsmotet.
Förslag till markanvändning
sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt
utbud av bostäder och servicefunktioner. Fler boende nära
stationen stärker underlaget för tåg och kan motivera en
upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i att skapa en
attraktiv regiontrafik som ansluter till den framtida Götalandsbanan. Stationsområdet bör också utvecklas för byten
mellan cykel, bil och buss/tåg genom attraktiva pendelparkeringar. Den centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter från stationen) kan förtätas med fler bostäder som möjliggör gångoch cykeltrafik till stationen. Övriga tätorten domineras av
småhusbebyggelse och komplettering med nya bostadstyper
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid Viaredssjön ska
värnas vid förtätning av bebyggelsen
Förslag
tillvattenanvändning
mark- & vattenanvändning
Mark - och
Sandared Fristad
Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)

Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)
Centrumbebyggelse

Komersiell & offentlig service bör samlas här.
Centrumbebyggelse
Hög exploateringsgrad bör eftersträvas.
Centrumnära bebyggelse

Område med
närhet till service & kollektivtrafik
Centrumnära
bebyggelse
där förtätning av ny bebyggelse bör ske.
Övrig stads-/tätortsbebyggelse

ÖvrigNy
stads-/tätortsbebyggelse
bebyggelse bör i första hand tillkomma
inom denna gräns.

Pågående användning
Pågående användning

Stadsdelstorg
Stadsdelstorg

Järnvägsstation
Järnvägsstation

Transportsamband järnväg
Transportsamband:
järnväg

Transportsamband
genomfartsled
Transportsamband:
genomfartslled

Transportsamband övrig väg
Transportsamband:
övrig väg

Huvudstråk
kollektivtrafik
Huvudstråk
kollektivtrafik

(Grönområdesplanen)
ViktigtViktigt
gröntgrönt
stråkstråk
(Grönområdesplanen)

Park, grönområde, natur- & rekreationsområde klass I & II

Område med höga
naturrekreationsvärden
där enstaka
Park, grönområde,
natur&och/eller
rekreationsområde
klass
I & II bebyggelse kan

förekomma. Åtgärder undviks som påverkar befintligavärden negativt. Kvalitets- och
tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras.
Befintligt verksamhetsområde

Befintligt verksamhetsområde

Landsbygd, skog, öppen mark, enskild

bebyggelse
Landsbygd:
skog, öppen mark, enskild bebyggelse

Jordbruksmark

Jordbruksmark
Vatten

Vatten
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Viskafors
ca 13 km söder om Borås
och har ca 3 800 invånare (inklusive Svane-holm). Med
närliggande tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs
samt landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare
i hela omlandet. I Viskafors finns förskola, skola, bibliotek,
vårdcentral, livsmedelsbutik mm. Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Kollektivtrafiken försörjs av buss
och tåg. Tågstationen är dock placerad ca 1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står för en låg andel
av kollektivtrafikresandet. Storsjöns naturreservat erbjuder
naturupplevelser och rekreationsmöjligheter.

tätorten viskafors ligger

Förslag till markanvändning
centrum och torget har potential att utvecklas genom
att fler bostäder tillkommer. Funktioner bör samlas inom
centrum för att hålla ihop den småskaliga karaktären och
uppmuntra till rörelse med gång och cykel. På sikt skulle

en flytt av tågstationen vara positiv för att skapa en attraktiv knutpunkt för både buss och tåg med pendelparkering
i strategiskt läge. Att flytta stationen kräver ett större
resandeunderlag vilket motiverar att den huvudsakliga förtätningen sker i centrum. Tills vidare bedöms buss utgöra
den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen.
Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen för
att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbostadshus för
att blanda upp den småhusdominerade miljön. Det finns
också potential att utveckla attraktiva bostadsmiljöer t.ex.
utmed Viskans östra sida. På västra sidan finns Storsjöns
naturreservat, där exploatering bör undvikas. I övriga delar
av tätorten kan förtätning ske där det är lämpligt. Det
är viktigt att tillgodose gång- och cykelmöjligheter inom
orten, med betoning på kopplingar till centrum.

Förslag
tillvattenanvändning
mark- & vattenanvändning
Mark - och
Viskafors Fristad
Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)

Bebyggelseområden (ungefärlig avgränsning)
Centrumbebyggelse

Komersiell & offentlig service bör samlas här.
Centrumbebyggelse
Hög exploateringsgrad bör eftersträvas.
Centrumnära bebyggelse

Område med
närhet till service & kollektivtrafik
Centrumnära
bebyggelse
där förtätning av ny bebyggelse bör ske.
Övrig stads-/tätortsbebyggelse

ÖvrigNy
stads-/tätortsbebyggelse
bebyggelse bör i första hand tillkomma
inom denna gräns.

Pågående användning
Pågående användning

Stadsdelstorg
Stadsdelstorg

Järnvägsstation
Järnvägsstation

Storsjön
Transportsamband järnväg
Transportsamband:
järnväg

Storsjöns
naturreservat

Viskan

Transportsamband
genomfartsled
Transportsamband:
genomfartslled

Transportsamband övrig väg
Transportsamband:
övrig väg

Huvudstråk
kollektivtrafik
Huvudstråk
kollektivtrafik

Viskafors
station

(Grönområdesplanen)
ViktigtViktigt
gröntgrönt
stråkstråk
(Grönområdesplanen)

Park, grönområde, natur- & rekreationsområde klass I & II

Område med höga
naturrekreationsvärden
där enstaka
Park, grönområde,
natur&och/eller
rekreationsområde
klass
I & II bebyggelse kan

förekomma. Åtgärder undviks som påverkar befintligavärden negativt. Kvalitets- och
tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras.
Befintligt verksamhetsområde

Befintligt verksamhetsområde

Landsbygd, skog, öppen mark, enskild

bebyggelse
Landsbygd:
skog, öppen mark, enskild bebyggelse

Jordbruksmark

Jordbruksmark
Vatten

Vatten
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Ny infrastruktur
i Borås kan komma öka
med 50% vilket kommer få stora konskevenser. Den växande staden kommer att ställa krav på att fler gör effektiva
resor med kollektivtrafik, gång, cykel. Mobility management-åtgärder och en tillämpning av fyrstegsprincipen bör
vara självklara arbetssätt för att åstadkomma detta. Även
om man lyckas öka andelen resor med hållbara trafikslag
kommer belastningen på vägnätet öka och kapaciteten i
vägsystemet kommer inte räcka för att hantera den ökade
trafiken.

bedömningen är att trafiken

I analyser över framtida trafik har en del brister identifierats i vägsystemets kapacitet och nya väganslutningar
kommer att behöva studeras närmare. I denna samrådshandling beskrivs detta endast översiktligt. Frågorna
kommer att fördjupas inför granskningsskedet av denna
översiktsplan. Dessa kommer också att behöva åtföljas av
samhällsekonomiska analyser och trafikmodellering för
att hitta bästa lösning. När Götalandsbanans stationsläge i
Borås fastställs kommer nya studier göras för trafikflödena
till och från den nya stationen för att utläsa om infrastrukturen behöver ändras.
Väg 180 – från Viaredsmotet

trafiken visar att en ny väganslutning mellan Viaredsmotet och en punkt norr om Sandhult på lv 180 skulle få stor positiv påverkan på vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan finns med i nu
gällande ÖP06, har nyligen analyserats och bedöms vara
samhällsekonomiskt lönsam. Den nya kopplingen mellan
r40 och lv 180 kommer att avlasta genomfartstrafik, tung
trafik och farligt gods från stadens centrum och infartsgator, samt avlasta r42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan.
Skaraborgsvägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar
av Göteborgsvägen avlastas också från tung trafik och
farligt gods vilket ger nya möjligheter för stadsutveckling i
Knalleland och centrum. Med en ny och förbättrad anslutning till Tvåstadsområdet kan arbetspendlingen i stråket
förstärkas och trafik från Boråsregionen kan ansluta till
Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås tätort.
Borås lyfter denna sträcka som ett inspel till den regionala
transportinfrasturstrukturplanen.

analyser av den framtida

Koppling öster–norr (väg 40 – väg 42)

För trafik från Borås norra delar till de östra delarna av Borås
bör en ny vägsträcka studeras mellan r42 och r40, från norr
till öster om Borås. För att få så god effekt som möjligt bör
denna ligga så nära Borås centrala delar som möjligt. Syftet är
att avlasta Skaraborgsvägen, Kungsleden och Åsbogatan från
genomfartstrafik vilket ger nya möjligheter för stadsutveckling
i Knalleland och centrum. Avlastningen av Åsbogatan ger
också möjlighet att utveckla ett urbant stråk från centrum
genom Villastaden till sjukhuset och vidare till Hässleholmen.
Denna bedöms översiktligt ge stor effekt på avlastningen i
centrum och en fördjupad utredning bör starta snarast.
Koppling öst–syd (väg 40–27)
framtida analyser av trafiken på längre sikt på r40 visar att

den tunga trafiken till och från Göteborgs hamn kommer
att öka mycket tillsammans med ökad persontrafik stråket.
Kapaciteten på r40 kommer på sikt inte att räcka till om man
lägger samman denna trafikökning med den växande stadens
trafikökning. Genom att göra en ny anslutning till r40 öster
om Borås från den nyligen utbyggda r 27 mellan Viared och
Kråkered skapas möjlighet till förbifart för trafik som inte
har målpunkt Borås. Då kan all regional genomfartstrafik
flyttas ut från Borås centrala delar vilket är positivt för stadens
utvecklingsmöjligheter och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt utredning tillsammans med Trafikverket får
utvisa den långsiktiga lösningen av detta.
Åtgärder kring Viared
en tidig bedömning utifrån trafikanalyserna är också
att kapaciteten i vägnätet kring Viared på r40 och anslutningsvägarna fram till Viared behöver utredas. Särskilt
problematiskt är det i stråket mellan Viared och centrum
där endast r40 och Göteborgsvägen får hantera all trafik.
Ytterligare studier av trafiksituationen och dess lösningar
och samhällsekonomiska konsekvenser bör utredas. Det
är också i dessa områden som trafikökningen bedöms bli
extra stor. En utbyggnad av ett nytt trafikmot vid Boråstorpet från r40 för Viareds södra delar planeras. Dessa
åtgärder som rör lokalt trafikarbete inom Borås kommer
att sannolikt belasta kommunens ekonomi men är avgörande för att staden, näringslivet och arbetsmarknaden ska
kunna växa.
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Kartan visar nya vägkopplingar som skulle kunna bidra till minskad belastning på genomgående vägnät. Väg
180 är utpekad i nuvarande översiktsplan med ett detaljerat förslag till sträckning. Övriga kopplingar illus
treras här endast schematiskt för att visa en ungefärlig riktning. Dessa behöver utredas vidare i samråd med
berörda aktörer för att avgöra samhällsnytta, finansiering, genomförande mm.
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Hänsyn och riksintressen

Hänsyn och riksintressen
i denna del av översiktsplanen redovisas områden av
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas
vid planering av den fysiska miljön. Det gäller exempelvis
höga natur- och kulturvärden eller områden med risker
och störningar. Särskild hänsyn i ett område omöjliggör
inte nödvändigtvis andra användningar i samma område.
Fördjupade studier behövs för att avgöra om användningar
är lämpliga tillsammans. Översiktsplanen pekar ut och
anger övergripande rekommendationer för hänsynsområdena. Urvalet av områden är gjort utifrån bedömningen
vad som är intressant ur ett översiktligt perspektiv. I verkligheten finns många andra intressen som inte kan redovisas här. Dessa finns att tillgå i andra planeringsunderlag.

Hänsyn redovisas för följande teman:

• Natur- och kulturmiljövärden
• Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
• Miljö, hälsa och säkerhet

Natur- och kulturmiljövärden

Höga naturvärden och skyddad natur

Inom kommunen finns ett antal områden med höga
naturvärden. I kartan redovisas områden av klass I och II i
Borås stads Grönområdesplan samt naturreservat. Områden av riksintresse för naturvård och Natura 2000 redovisas i avsnittet Riksintressen.
Grönområdesplanens klass I och II-områden

I och II bedöms ha så stort värde att
de inte kan återskapas. I dessa områden tillåts inga åtgärder
som påverkar värdena negativt.

Naturreservat
naturreservat finns upprättade för att skydda värdefulla

naturområden med stöd i Miljöbalken. Naturreservaten
ska skydda, vårda eller restaurera känsliga miljöer eller arter,
eller för att värna friluftsintressen. I Borås stad finns ett antal
områden som är klassade som naturreservat. Ett ytterligare
naturreservat planeras av kommunen på det gamla militära
övningsfältet Bråt. I och i anslutning till naturreservat tillåts
inga åtgärder som påverkar värdena negativt.
Djurskyddsområden

(fågel) finns i sjöar i södra
delen av kommunen. Dessa har skydd enligt Miljöbalken.
ett antal djurskyddsområden

Övriga rekommendationer för områden med
höga naturvärden:

• Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för djur och växter
gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
• Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att fortleva
på den plats de finns.
• Utför kompensationsåtgärder i de fall sällsynta eller
rödlistade arters livsmiljöer förstörs pågrund av ändrad
markanvändning.
• Värdera naturen som resurs i ekonomiska beräkningssystem.
Se också:
Planeringsunderlag på mer detaljerad nivå, t.ex. förekomst av
djur- och växtarter samt skyddsvärda träd finns att läsa om i
bl.a. Naturdatabasen och Artdatabas.

områden med klass
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Friluftsliv
staden omges av ett antal natur- och rekreationsområden

där mycket av det tätortsnära friluftslivet finns samlat. Med
strategin att bevara den sammanhängande gröna strukturen
runt staden, värnas möjligheterna till ett stadsnära friluftsliv.
Många områden runt staden har markerade spår och anläggningar som förvaltas av Borås Stad. Bedömningen är att det
framförallt är söder om staden som framtida friluftsområden
behöver säkerställas. Vid planering bör möjligheterna att
utveckla friluftsområden söder om staden undersökas.
Borås Stad har ett område av riksintresse för friluftslivet (se
nedan).

framförallt textilindustrin. Borås Stads Kulturmiljöprogram
(2001) ger ett samlat kunskapsunderlag och ett handlingsprogram för de kulturhistoriska intressena i kommunen.
Kulturmiljöprogrammet utgör ett stöd i kommunens samhällsplanering och ger riktlinjer för handläggning i olika delar
av planprocessen. En inventering av industrimiljöer finns
också i dokumentet Industribyggnader i Borås Stad (1996).
Borås Stad har också ett antal områden med kulturmiljöer av
riksintresse (se avsnittet om riksintressen).
I Kulturmiljöprogrammets inventering av kulturmiljön
identifieras följande områden (här översiktligt återgivna):

Rekommendationer för områden med höga
friluftslivsvärden:

Värdefulla miljöer med fornlämningar,
bebyggelse och odlingslandskap

• I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla
friluftslivet i framtiden.

13 miljöer bestående av ett antal byar och odlingslandskap
som representerar en tydlig historisk kontinuitet i landskapet. Området Fristad-Gingri är riksintresse för kulturmiljövård och för naturvården.

Värdekärnor för natur, rekreation och friluftsliv

där merparten av de förhållanden och kvaliteter som ger området
dess värde är koncentrerade och som särskilt bör framhållas. Här avses t.ex. friluftsanläggningar, spår och leder och
koncentrationer av höga naturvärden.
• Kypegården
• Ymergården
• Björbostugan
• Kransmossen
• Stora Transåssjön
• Kronängs idrottsanläggning
• Osdal
• Pickesjön
• Sjön Kolbränningen och Byttorps idrottsanläggning
• Mölarps kvarn, Mölarps ö samt Kröklings hage
• Storsjögården med strövområden, spår och leder samt
badplats

del av stora natur- och rekreationsområden

Rekommendationer för värdekärnor för natur,
rekreation och friluftsliv

• Inom och i anslutning till värdekärnor ska endast åtgärder som främjar natur- och rekreationsvärden tillåtas.

Kyrkbyar

5 områden i Borgstena, Brämhult, Ljushult, Seglora och
Tärby.
Industrimiljöer

4 områden utanför Borås tätort som bär på spår från olika
epoker i textilindustrin, i Rydboholm, Viskafors, Svaneholm, Dalsjöfors och Målsryd.
Stationssamhälle

Fristad stationssamhälle med tydlig historisk kontinuitet
från framväxten utmed järnvägen på tidigt 1900-tal via
industriell expansion och slutligen egnahems- och villabebyggelse på senare tid.
Bebyggelsemiljöer

2 områden med spår från skiftesreformerna på 1700-talet,
i Ljushult respektive Kinnarumma.
Odlingslandskapsmiljöer

2 områden i Bredared och i Toarp.
Staden Borås

Kulturmiljövård

många gamla
odlingslandskap bevarade samt många miljöer med spår av

det finns i borås och dess omgivning
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I Borås tätort finns ett antal miljöer som representerar
olika historiska epoker, t.ex. den äldre rutnätsstaden i centrum, ett antal tidiga industrimiljöer samt stadsdelar med
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historiskt värdefulla boendemiljöer. Totalt visar inventeringen på 37 områden.
Sammantaget betraktas de inventerade miljöerna som utredningsområden, där exploatering bör föregås av fördjupade studier av respektive område.
Rekommendationer för kulturmiljövård

• Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde
mot åtgärder som påverkar området negativt.
• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse och
anläggningar
• Skydda kulturhistoriska landskapsvärden från åtgärder
som försämrar upplevelsen och tillgängligheten av dessa.
Strandskydd

är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet. Den 1 juli
2009 trädde en ny strandskyddslag i kraft med syftet att
ge ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet
av utveckling, särskilt på landsbygden, samtidigt som ett
långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden
inte äventyras.
Kring alla sjöar finns ett strandskyddsområde som är
100–300 meter. Inom strandskyddet är det förbjudet att
uppföra nya byggnader, ändra användning/ändra byggnader eller anläggningar så att de avhåller allmänheten från
området, utföra förberedelsearbeten för byggnader eller
anläggningar, och vidta åtgärder som väsentligen förändrar
livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om åtgärden inte strider
mot strandskyddets syfte och om särskilda skäl uppfylls.
Vid varje beslut om dispens eller upphävande av strandskydd i detaljplan ska en fri passage till vattnet lämnas för
allmänheten. I Borås finns idag (2010) 270 sjöar/avsnörda
vikar och 3 vattendrag som är strandskyddade. 59 sjöar
är större än 10 hektar. Av dessa är det endast 7 sjöar som
inte har någon bebyggelse närmare än 100 meter från
strandlinjen. Dispens från strandskyddsbestämmelserna
får endast ges om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen har
möjlighet att överpröva kommunens beslut om dispens
från strandskyddet.
syftet med strandskyddet

Areella näringar

för naturvård,
landskapsbild och ekonomi. Områdena har förutom betydelse för jordbruksproduktion också natur- och kulturvärden och kan ingå i värdefulla kulturlandskap med vacker
landskapsbild. Områdena har dessutom sociala värden
samt värden för kretslopp och miljötjänster. Möjligheter
till odling, rekreation, utbildning och rehabilitering har
stor betydelse. Alla de värden som jordbruksmarken genererar behöver beaktas i planeringen.
Borås ligger i ett storskaligt sprickdalslandskap med
tydliga åsar och dalar med vattendrag och sjöar. Den
uppodlade marken finns i dalarna där också bebyggelsen
finns. Åsarna är skogsklädda och höjdskillnaderna är stora.
De jord- och skogbruk som finns i kommunen är relativt
små. Det är värdefullt att behålla och utveckla det jordoch skogsbruk som finns för att möjliggöra en närodlad
livsmedelförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet öppet.

de areella näringarna har stor betydelse

Kommunen har begränsade möjligheter att direkt påverka
utvecklingen inom jord- och skogsbruket. Vi kan dock på
olika sätt stärka förutsättningarna så att möjlighet finns att
helt eller delvis få sin försörjning genom dessa näringar. Enligt
Miljöbalken 3 kap. 4 § är ”Jord- och skogsbruk av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Rekommendationer för areella näringar

inriktning är att bebyggelse hålls inom tätort, vilket minimerar ianspråktagande
av jord- och skogsbruksmark. Om byggande på jordbruksmark ändå övervägs ska en samlad bedömning av ingreppet göras utifrån jord- och skogsbruksmarkens värden. Då
bostadsbebyggelse planeras i närheten av jordbruksföretag
ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas så att störningar i
form av till exempel buller och lukt och risk för konflikter
mellan bostäder och jordbruksföretagen undviks. Inom
områden för jordbruk ska åtgärder som försvårar eller
förhindrar jordbruksverksamheten undvikas så långt möjligt. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra ett rationellt skogsbruk.

översiktsplanens övergripande
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Natur- och kulturmiljövärden

Natur- & kulturmiljövärden

Hänsyn: Natur- & kulturmiljövärden
Värdekärna för natur- & rekreation
Värdekärna
för natur- & rekreation
Kulturmiljöer (Kulturmiljöprogram Borås stad)

K ulturmiljöer (K ulturmiljöprogram Borås stad)
Naturreservat

Naturreservat
Utredningsområde kommunalt naturreservat

Utredningsområde kommunalt naturreservat
Grönområdesplan klass I & II

Grönområdesplan klass I & II
Natur- & kulturmiljövärden

Hänsyn: Natur- & kulturmiljövärden
Värdekärna för natur- & rekreation
Värdekärna
för natur- & rekreation
Kulturmiljöer (Kulturmiljöprogram Borås stad)

K ulturmiljöer (K ulturmiljöprogram Borås stad)
Naturreservat

Naturreservat
Utredningsområde kommunalt naturreservat

Utredningsområde kommunalt naturreservat
Grönområdesplan klass I & II

Grönområdesplan klass I & II

Område där särskild hänsyn bör tas till friluftslivet

Område
där särskild hänsyn bör tas till friluftslivet
Jordbruksmark
Jordbruksmark
Djurskyddsområde (miljöbalken)
Strandskyddsområde
Djurskyddsområde
(miljöbalken)

Vatten
Strandskyddsområde

Tätortsbebyggelse

Vatten

Område där särskild hänsyn bör tas till friluftslivet

Område
där särskild hänsyn bör tas till friluftslivet
Jordbruksmark
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Jordbruksmark
Djurskyddsområde (miljöbalken)
Strandskyddsområde
Djurskyddsområde
(miljöbalken)

Vatten
Strandskyddsområde

Tätortsbebyggelse

Hänsyn och riksintressen

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
Utvinning
inom borås finns berg och en mindre mängd naturgrus.
Naturgrus som är en ändlig resurs och ska användas endast
om det inte är möjligt att ersätta med bergkross.
• Värna naturresurser, så som jord och skog, grund- och
ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg och naturgrus gentemot åtgärder som negativt påverkar framtida
användning.
• Anlägg bergtäkter på strategiska platser som medför så
lite transporter och störningar som möjligt.

Energiproduktion

Borås energi och Miljö
producerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer
att samordnas i en ny analäggning på Sobacken då även
reningsverket flyttas hit och en ny fjärrvärmeanläggning
byggs. Sobacken utvecklas för att på sikt utgöra ett samlat
energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering,
energiproduktion och på sikt avloppsrening.
• Ny bebyggelse ska planeras så att denna kan försörjas på
ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp och el.
• Uppvärmning/kylning ska i första hand ske med fjärrvärme/fjärrkyla eller andra förnyelse bara sätt.

det kommunalägda företaget

Avfallsanläggning
avfallshanteringen sker på

Sobacken söder om Borås.

Kommunikationer
häglaredsmasten öster om Borås utgör en viktig samhällsfunktion för kommunikationer. Inga åtgärder tillåts
som påverkar dess funktion negativt.

Vattenförsörjning

VA-planen består av:
1. VA-översikt

av de förutsättningar
som påverkar nuvarande och framtida VA-försörjning i
hela kommunen. Beskrivningen omfattar därmed dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering både inom och utanför verksamhetsområde för
allmän VA-försörjning.
Översikten redogör för de lagkrav som råder, hur omvärldens krav på påverkar VA-försörjningen, förväntad exploaterings- och demografiutveckling och vilka kommande
behov av VA-försörjning detta genererar. VA-översikten
kommer vara en bilaga till VA-planen.

va-översikten är en beskrivning

2. VA-policy
i va-policyn återges kommunens viljeriktning och ambitionsnivå för VA-försörjningen. VA-policyn ska utgöra
grund för en hållbar utveckling av VA-verksamheten och
ge vägledning för innehållet i en VA-plan. VA-policyn
antas av kommunfullmäktige och kommer vara en bilaga i
VA-planen.

3. VA-plan
va-planen beskriver åtgärder kopplade till VA-försörjningen i hela kommunen och består av olika indelningar.
VA-planen är ett styrdokument för arbete med förbättrande åtgärder inom vattenförsörjning, spillvattenhantering
och dagvattenhantering både inom och utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning. Planen delas in i
fyra delar med direkt geografisk koppling:
1. Utveckling av den allmänna anläggningen
2. VA-utbyggnad
3. Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
4.Handlingsplan för enskild VA-försörjning

borås stad har nyligen antagit en Vatten- och avloppsför-

sörjningsplan. Borås Stad arbete med strategisk VA-planering
sker i linje med åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vilken anger att kommunerna, i samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vatten- och avloppsplaner (mål
37 i åtgärdsprogrammet). Genom arbetet bidrar Borås stad
till målet att uppnå god ekologisk status, god kemisk status
och god kvantitativ status i de vattenförekomster som finns i
kommunen. Dagvatten är en fråga som får särskild fokus.

4. Implementering och uppföljning

implementering av VA-planen
genom att de enskilda åtgärderna införlivas i kommunens
löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser avsätts för de
åtgärder och den myndighetsutövning som är en förutsättning för genomförandet. Dessutom görs en uppföljning
av VA-planen och det uppnådda resultatet under varje
mandatperiod.

det fjärde steget innebär
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Dricksvattenförsörjning

och förser ca 87 000 personer
i Borås med kommunalt dricksvatten. Vattnet renas i Sjöbo
vattenverk och distribueras till boende i Borås centralort,
Fristad, Borgstena, Kinnarumma, Rydboholm, Sandhult,
Sjömarken, Sandared samt Viskafors. Mindre vattentäkter
finns även i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared.

öresjö är huvudvattentäkt

Skyddet av dricksvattentäkter sker normalt genom att
vattenskyddsområden inrättas med tillhörande skyddsföreskrifter, som innebär vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter och boende. Tillgången på vatten
för dricksvattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste
naturresurser och stora samhällsintressen. Det ställer höga
krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och
kvantitet negativt. Vattenförekomsten utgör en sårbar del
i vattenförsörjningen. Syftet med vattenskyddsområden är
att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv.
Alla vattentäkter inom Borås Stad, som utnyttjas till
produktion av allmänt dricksvatten, har ett gällande
skyddsområde, så även reservvattentäkten Ärtingen. För de
mindre täkterna bedrivs ett arbete med att uppdatera och
formulera skyddsföreskrifterna till mer modern utformning.
Det finns fler möjliga vattentäkter inom kommunens gränser än de som används för allmän försörjning. För många
resurser vet man inte om de kan komma att bli värdefulla
för kommunens framtida dricksvattenförsörjning, men
det finns anledning att uppmärksamma dessa resurser i ett
bredare perspektiv för att långsiktigt trygga tillgången på
rent vatten.
Inom Borås Stad finns tolv identifierade potentiella dricksvattenresurser. Två av dem, Öresjö och Ärtingen, används
redan för den allmänna produktionen av dricksvatten och
omfattas av vattenskyddsområden. Samma sak gäller för
Tolken, som ingår i vattenskyddsområdet för Öresjö.
De identifierade grundvattensresurserna är stora, men kan
inte ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås
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har behov av. Behovet av dricksvatten kommer sannolikt
inte sjunka i framtiden och utvecklingen mot stora produktionsanläggningar kommer förmodligen fortsätta. Den
fysiska planeringen ska säkerställa möjligheten att långsiktigt utnyttja potentiella vattentäkter för framtida dricksvattenförsörjning. Åtgärder som påverkar dricksvattentäkten
negativt ska undvikas. Följande potentiella ytvattentäkter
redovisas som värdefulla för att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning i Borås:
• Säven
• Tolken
• Åsunden
• Frisjön
Avlopp i områden med blandad fritidsoch permanentboende
ett antal fritidsområden har pekats ut som möjliga utredningsområden där man bör se över VA-situationen. Det är angeläget att få en fullständig bild över potentiella områden som
kan behöva en förändrad VA-lösning. Det är i dessa områden
som krav kan komma att ställas på att kommunen ordnar
vatten och/eller avlopp i ett större sammanhang med stöd i
Lagen om allmänna vattentjänster. Kriterier som ska råda för
ett område för att det ska klassificeras som ett utredningsområde är baserade utifrån behov och möjligheter:

1. Området består av minst 20 samlade hushåll.
2. 10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre än 100 meter från, som är särskilt känsligt område.
3. 10 hushåll eller fler som ligger samlade och närhet till
befintligt VA-nät
I praktiken styrs detta till största delen av områdets storlek
och avståndet till det kommunala VA-nätet. Anslutning till
det befintliga allmänna VA-nätet kommer främst att kunna
ske i närheten av verksamhetsområden och längs överföringsledningar.
Områden med tät bebyggelse identifierats då det är i denna
typ av områden som påverkan mellan dricksvatten och avloppsvatten är störts. Det är i områden med tät bebyggelse som
fastighetsägare kan ställa krav om att allmänt VA skall byggas
ut i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Om de
boende, eller Länsstyrelsen, anser att vatten och/eller avloppsförsörjningen behöver lösas i ett större sammanhang kan
kommunen blir skyldiga att tillhandahålla detta. Detta sker
med stöd av 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Hänsyn och riksintressen

Med detta i åtanke är det särskilt viktigt att inte ny småhusbebyggelse tillkommer i på platser där kommunen kan
bli skyldig att bygga ut kommunalt VA, utan en medveten
strategi för detta.

• Vid utbyggnad och förtätning i områden som är föremål
för utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde så ska
nybyggnation tillåtas endast om det gynnar en kostnadseffektiv utbyggnad av VA-nätet. Även dagvatten ska vara en
integrerad del det kommunala verksamhetsområdet.

• Ny småhusbebyggelse bör inte tillåtas om detta innebär
att kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt VA
enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Råvarutillgångar & samhällsviktiga funktioner

Hänsyn: Råvarutillgångar & samhällsviktiga ve

Råvarutillgång & samhällsviktiga verksamheter

Samhällsfunktion

Samhällsfunktion

Avfallsanläggning

Avfallsanläggning

Avloppsreningsverk (avvecklas)

Avloppsreningsverk
(avvecklas)
Avloppsreningsverk
framtida
Energiproduktion (avvecklas på längre sikt)

Avloppsreningsverk framtida

Energiproduktion framtida

Kommunikationsanläggning

Energiproduktion (avvecklas på längre sik

Vattenreningsverk
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Råvarutillgång & samhällsviktiga verksamheter

Samhällsfunktion

Vattenförsörjning

Energiproduktion framtida

Samhällsfunktion

Befintlig vattentäkt

Avfallsanläggning

K ommunkationsanläggning

Avfallsanläggning

Potentiell vattentäkt

Avloppsreningsverk (avvecklas)

Vattenreningsverk

Avloppsreningsverk
(avvecklas)
Avloppsreningsverk
framtida

Vattenskyddsområde

Energiproduktion (avvecklas på längre sikt)

Avloppsreningsverk framtida

Energiproduktion framtida

Kommunikationsanläggning

Vattenförsörjning
Råvarutillgångar

Befintlig vattentäkt

Energiproduktion (avvecklas på längre sikt)

Utvinning naturgrus

Vattenreningsverk

Vattenförsörjning

Potentiell vattentäkt

Energiproduktion framtida

Befintlig vattentäkt

K ommunkationsanläggning
Potentiell vattentäkt

Vattenreningsverk

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde
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Miljö, hälsa och säkerhet
Buller

finns miljökvalitetsnormer.
Normen innebär att buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet ska vara kartlagda. I 2012
års bullerkartläggning för Borås Stad beräknas cirka 40
procent av Borås Stads invånare vara utsatta för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA då bullerkällorna är alla vägar
och järnvägar. 26 600 personer, utsätts för buller över 55
dBA. Borås Stad arbetar för att minska buller för prioriterade grupper som barn i skolor och förskolor samt äldre.
Satsningen kommer särskilt att ha fokus på de lokaler de
vistas i. Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering
med cykelsatsningar och underlättande för alternativ till
biltrafik för att minska buller. Genom att pröva ny teknik
som tex eldrivna bilar i den kommunägda bilparken och
inom busstrafiken så kan bullret också minskas.
Restriktionsområden vid bullrande verksamheter, industrier och andra störningskällor bör respekteras. Samtidigt
bör bostäder inte placeras så att pågående verksamheter
kan få restriktioner i efterhand.

för omgivningsbuller

Transporter av farligt gods

är enligt Vägverket hänvisade till riksvägarna 27, 40, 41 och 42. Denna typ
av transporter sker även på järnväg, främst på Kust till
kust-banan. Just nu håller en rapport på att arbetas fram
för att förbättra kunskapsunderlaget om behovet av
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Den har
samma status som övriga rapporter om farligt gods som bifogas vid andra detaljplaneärenden. Länsstyrelsen anser att
vid planering inom 150 meter från transportled för farligt
gods så ska riskfrågorna beaktas och kommunikation med
räddningstjänsten ska ske för bedömning av varje enskilt
fall. För bebyggelse som anpassas till gällande skyddsavstånd behövs inga detaljerade riskanalyser. Bebyggelse som
placeras närmare kräver att en särskild riskanalys upprättas.
I denna ska risker analyseras och eventuella krav fastställas
på bebyggelsens utformning.
transporter av farligt gods

Luftkvalitet

del av miljöbalken är
föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett
geografiskt område. Normer finns idag för svaveldioxid,
kvävedioxid, kväveoxider, partiklar (PM10), bly, kolmomiljökvalitetsnormer som är en
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noxid, bensen och ozon i utomhusluft. Normer för även
benso(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och fina partiklar
(PM2,5) kommer att införas framöver. De största källorna
till utsläpp av kväveoxider är vägtrafik, sjöfart, arbetsmaskiner och olika industriprocesser. Av dessa är utsläppen
från vägtrafiken den främsta orsaken till hälsoproblem,
eftersom de sker i gatunivå där människor vistas. Inversion
kan göra att luftmiljön försämras ytterligare. Det innebär
att varmare luft lägger sig som ett lock över staden, vilket
kan ge särskilt höga halter av föroreningar. Hur förorenad
luften är beror också på plats, årstid eller tid på dygnet.
Sämst är luften längs de stora trafiklederna under högtrafik
vad gäller både utsläpp av gaser och partiklar som kommer
från däckslitage på vägen.
Mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, bensen,
p-xylen, toulen och partikler (PM10) sker kontinuerligt i
Borås.
Borås Stads miljöförvaltning har under februari 2012
mätt NO2 med diffusionsprovtagare i 48 olika gaturum
i tätorten. Liknande mätningar har tidigare utförts under
februari månad 1991, 1994 samt 2007. I denna rapport
jämförs de kampanjvisa mätningarna i februari 2012 med
tidigare års motsvarande mätningar, med övriga mätningar
i Borås samt med miljökvalitetsnormer (MKN). Genom
en jämförelse med de kontinuerliga årsvisa mätningarna
av NO2 ovan tak konstaterades att vid de mätplatser som,
under februari månad 2012, uppvisade halter större än 17
µg/m3 förelåg risk för överskridande av den nedre utvärderingströskeln. Sedan slutet av 1990-talet har halterna av
luftföroreningar varit konstanta eller bara minskat marginellt. Under den senaste femårsperioden har till och med
en tendens till ökning av halterna kunnat noteras. Resultaten från de kampanjvisa NO2 – mätningarna 1991,1994,
2007 och 2012 i Borås visar på samma tendens som för
mätningar ovan tak i Borås samt i andra kommuner i
Sverige.
Sedan slutet av 1990-talet har halterna av luftföroreningar varit konstant eller bara minskat marginellt. Under
den senaste femårsperioden har till och med en tendens till
ökning av halterna kunnat noteras. Några av orsakerna till
de ökade halterna av NO2 är troligen den ökade fordonsflottan, ökad andel dieselfordon samt den ökade andelen
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direktemitterat NO2 till följd av den moderna dieseltekniken.
Åtgärder mot detta inriktas i huvudsak mot att bygga ut
kollektivtrafiken, begränsa biltrafikens tillväxt och att dra
nytta av teknikutvecklingen. En begränsning av trafiktillväxten förutsätter att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv
och nyttjas av fler än i dag. Samtidigt måste incitamenten
till bilåkande begränsas. Hastighetssänkning, information
om nyttan med minskad dubbdäcksanvändning och ökad
våtstädning och dammbindning på vissa gator ett sätt att
begränsa partikelutsläppen från vägtrafiken.

Markradon

av kommunen består av moränjordar. Dessa är generellt klassade som normalriskområde
ur markradonsynpunkt. Inom normalriskområden förekommer en variation i markradonhalt beroende på lokala
geologiska skillnader och grundvattennivåer. I Viskans
dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared
finns isälvsavlagringar med grus och sand som ger förhöjda markradonhalter och kan vara högriskområden. Vid
nybyggnad bör mätning ske.
den övervägande delen

Förorenad mark

fyra jordarter - morän, torv,
grus och sand. Huvuddelen av kommunen täcks av morän
med riklig förekomst av torv. I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och sand samt nära vattendragen finare
sediment och silt.
Hela kommunen ligger över högsta kustlinjen. Det
innebär att lera, som normalt innebär högre skredrisker,
med några få undantag saknas. I bebyggda delar och i områden där många människor vistas finns skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag. Det handlar där om branta
strandbrinkar, finare sediment och torv. Aktuella områden
finns i Borås längs Viskan och Lillån, i Sandared, utanför
Fristad samt i Svaneholm längs Viskan. Riskerna beaktas i
detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och
stabilitetsutredning görs samt genom att krav på detaljerad
undersökning ställs vid bygglov eller bygganmälan.

ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten,
sediment eller byggnader där halten av något ämne är så
hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller
för miljön.
Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som
skapats av människor.
Förorenade områden i Borås Stad har inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, och i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda
deponier, industriområden och i Viskans sediment. Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås.
Utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre
områden med olika typer avföroreningar som kan behöva
någon form av efterbehandling.
Vid planering och i bygglovsärenden bör man på ett tidigt
stadium beakta risken för att ett område kan vara förorenat.
Miljöförvaltningen kan bistå med upplysningar och råd,
men i vissa fall kan det krävas undersökningar på platsen.

Översvämning

Industriell verksamhet

för Viskan visar
naturligt uppkomna översvämningszoner vid 100-årsregn
och vid högsta flöde. För fysisk detaljplanering krävs
mer detaljerade beräkningar och undersökningar men
karteringen visar på vilka områden som behöver fortsatt
utredning.
Dammar finns vid Ålgården, Druvefors, Rydboholm (2
st) och Svaneholm. Inga av kommunens dammar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid högsta vattenflöde, som är en
kombination av 100-årsregn och högsta flöde, överströmmas flera kraftverk och dammar. Områden med större utbredning av översvämningar finns runt Marsjöarna, i Gingri
dalgång samt genom Göta ner till Guttasjön.

med hänsyn till miljö,

Dåliga grundförhållanden
inom kommunen dominerar

översiktlig översvämningskartering

hälsa och säkerhet finns i Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” riktvärden för
skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatsområden.
Störande verksamheter med skyddsavstånd kommer på
sikt att flytta ut från de centrala delarna av staden allt
eftersom blandstaden växer och förtätas. Bedömning av
skyddsavståndet och hur det påverkar stadsutvecklingen
får utredas från fall till fall.

Risk- och sårbarhetsanalys
kommunen har en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser.
De händelser som har betydelse för samhällsplaneringen är
framför allt avbrott i den tekniska försörjningen, trafik-
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olyckor, olyckor vid transport av farligt gods, bränder,
olyckor vid anläggningar med farlig verksamhet och
översvämningar. Tänkbara olyckor och deras konsekvenser beskrivs översiktligt i ett separat dokument, Risk-och
sårbarhetsanalys för Borås Stad.
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Mellankommunala frågor
de mellankommunala frågorna är särskilt viktiga för Borås
som är nod i Boråsregionen och målpunkt för många resor
som korsar kommungränserna. Det finns därför många
anledningar till ett nära samarbete med andra kommuner
och regioner. Borås ingår i en rad nätverk och samarbeten
för att stärka detta ytterligare.

Regionala samarbeten
borås är en del av Västra Götalandsregionen som omfattar
49 kommuner och har tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. Västra Götalandregionen bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och
äger Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken – bussar,
spårvagnar, vissa tåg och färjor – i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen är också upprättare av den regionala planen för transportinfrastrukturen och ansvarar för den
regionala utvecklingen.

Boråsregionen är Sjuhärads kommunalförbund och består
av Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga,
Mark, Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs kommuner
och arbetar för att ge Sjuhärad styrka att utvecklas regionalt, nationellt och internationellt. Förbundet agerar
på medlemmarnas uppdrag inom områdena Tillväxt och
regional utveckling, Infrastruktur och transporter, Kultur,
Utbildning och kompetensutveckling samt Social välfärd
och hälsa.

nätverk för gemensam samhällsplanering i Stråket Göteborg–Borås. Nätverket fokuserar på den utveckling som en
ny järnväg kan ge avseende resande, näringsliv och boende
i stråket och dess betydelse för trafikering och järnvägens
sträckning. Tillsammans har kommunerna och kommunalförbunden tagit fram en målbild för Stråket Göteborg–
Borås 2035 som visar en gemensam inriktning för en
framtida hållbar regional struktur.
Götalandsbanan är mer än en ny järnväg. Det är ett stort
samhällsbyggnadsprojekt. För att kunna möta och dra
mesta möjliga nytta av banan och se till att så många som
möjligt får tillgång till den, har kommunerna Göteborg,
Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns
landsting gått samman i ett samverkansavtal. Målet med
organisationen är främst att driva processen framåt och att
få till ett beslut om Götalandsbanan i dess hela sträckning
på nationell nivå snarast möjligt.
Naturvärden
i gränsen mellan borås och våra grannkommuner finns
flera riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv. Dessa beskrivs närmare i avsnittet om riksintressen. Borås delar också naturreservatet Tränningen med
Vårgårda kommun.

Vatten

dricksvattentäkt och har ett avrinningsområde som sträcker sig över kommungränsen in
i Ulricehamns kommun. Vattenförsörjningen i Borås är
ingen isolerad fråga för vår kommun utan kräver regional
samverkan.

öresjö är kommunens

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark,
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Förbundets
uppdrag är att skydda och rädda liv, egendom och miljö
vid olyckshändelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. SÄRFs viktigaste uppgifter är att minska riskerna
i samhället genom att förhindra att olyckor inträffar och
genom att begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor
eller störningar. Räddningstjänsten arbetar inom områdena förebyggande åtgärder, operativ räddningstjänst och
beredskap.
De sex kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Härryda,
Mölndal och Göteborg har tillsammans med kommunalförbunden GR och Boråsregionen gått samman i ett
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Riksintressen
för vissa samhällsintressen klassas som riksintressen. Det innebär att områdets
värden är så stora att de ska ges företräde vid beslut som
rör användning av mark och vatten i området. Riksintressen är allmänna intressen av särskilt värde och kan
förekomma över kommungränser. Ett område som pekats
ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada dess värden, det vill säga de värden som har
betydelse från allmän synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett
om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det
redovisade områdets gränser.
områden av nationell betydelse

Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att
tillgodose riksintressena. Länsstyrelsen ska under samrådet
särskilt bevaka hur översiktsplanen tillgodoser riksintressena. Riksintressen anges i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.
Nedan redovisas utpekade riksintressen för kommunikationer, naturvård, kulturvård samt friluftsliv i Borås stad samt
hur kommunen avser tillgodose dessa intressen.
Övergripande inriktning

Borås Stad har gällt under
lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå
förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som
påverkar dessa negativt. Kommunen delar i allt väsentligt
synen på riksintressena för naturvård, kulturmiljövård,
friluftsliv och kommunikationer som beslutats av statliga
myndigheter. Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som
påverkar riksintressenas motiv negativt.

de flesta riksintressen inom

När det gäller riksintresset för framtida järnväg (Götalandsbanan) är Borås Stads uppfattning dock att området
utgör en begränsning för kommunens utvecklingsmöjligheter, samt att riksin-tressets avgränsning bör ses över.
Riksintresset täcker idag en stor del av kommunens yta
och hindrar viktig bebyggelseutveckling, framförallt inom
Borås tätort där mycket tillväxt koncentreras.
Götalandsbanan är viktig för kommunens fortsatta tillväxt,
där fokus ligger på ny bebyggelse i anslutning till en station i centralt läge. Översiktsplanens förslag till bebyggel-

66

SAMRÅDSHANDLING

seutveckling faller till stor del inom befintligt riksintresse
och det är en förutsättning för kommunens utveckling att
riksintresset upphör att hindra ny bebyggelse i attraktiva
och hållbara lägen.
När beslut finns om lokalisering av järnväg och station bör
riksintressets utbredning minska i omfattning, åtminstone
väster om samt inom Borås tätort. För att översiktsplanens intentioner ska kunna förverkligas bör riksintressets
utbredning ses över så snart utredningen medger det,
sannolikt under 2017.
Riksintresse kommunikationer 
(3 kap 8 § Miljöbalken)

ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.
Riksintressen för kommunikationer
enligt miljöbalken

Vägar
för vägar av riksintresse ska funktionen skyddas med

avseende på god tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet
till andra regioner. I Borås stad är följande vägar av riksintresse
enligt Trafikverket.
• Väg 27, Karlskrona – Göteborg
• Väg 40, Göteborg – Västervik
• Väg 41, Varberg – Borås
• Väg 42, Borås – Trollhättan
Följande vägar ingår dessutom i det av Trafikverket utpekade Funktionellt prioriterat vägnät (2014):
• Väg 180
• Väg 183
• Väg 1679
Väg 180

180 är inte av riksintresse enligt Trafikverket, men
Borås Stad är mycket angelägen om utbyggnad ny förbindelse mellan väg 180 och väg 27/40 med anslutning vid
Lundaskog. Stråket finns markerat i ÖP06 och ligger kvar
i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket har tagit fram
en vägutredning för att studera vägarna 42 och 180 och
beslut har fattats om att gå vidare med att 180 ska utgöra
huvudvägsträckning för Borås–Tvåstad.
väg
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Järnvägar

anges av Trafikverket
som riksintressen och ska skyddas mot åtgärder som påverkar deras funktioner negativt. För Borås är samtliga järnvägar av stort värde för transporter till och från kommunen.
När Götalandsbanan byggs ut blir banorna än viktigare för
matartrafik till och från stationen i Borås. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen stödjer ett ökat resande på järnväg. Omvänt
förutsätter denna strategi att järnvägarna kan erbjuda ett
attraktivt resande. Idag är standarden på flera av järnvägarna för låg för att ge tillräcklig kapacitet och restid. På sikt
behöver banorna därför rustas upp till större kapacitet för
att medge fler spårbundna resor.

samtliga järnvägar i kommunen

Följande områden anges som riksintresse för
naturvård enligt berörda myndigheter.

• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och
Ulricehamns kommuner)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bollebygds
kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)
Riksintresse kulturmiljövård
(3 kap 6 § Miljöbalken)

av länsstyrelsen som riksintresse
för kulturmiljövård. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna och förhålla sig restriktivt till exploatering på landsbygden medför inga förslag
som påverkar riksintressena.
• Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns kommuner)
• Fristad-Gingri
• Rydboholm

följande områden anges

Järnvägar av riksintresse:

• Viskadalsbanan
• Kust till kustbanan
• Älvsborgsbanan
Järnvägsstationer

stationerna i Borgstena, Fristad, Knalleland, Sandared och Viskafors är riksintressen
och ska skyddas mot åtgärder som påverkar deras funktioner negativt.

borås centralstation samt

Framtida järnvägar

Götalandsbanan är av riksintresse. Utredning av Götalandsbanans samt stationens lokaliseringar pågår under 2016. Riksintresset omfattar idag
stora delar av kommunen och i synnerhet Borås tätort,
vilket hindrar planläggning och byggnation. Riksintressets
utbredning bör kunna justeras och minska i omfattning
när det finns beslut om lokalisering.
utredningsområdet för

Riksintresse naturvård (3 kap 6 § Miljöbalken)
enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen ger inga förslag till förändringar som påverkar
riksintressena negativt.

Riksintresse friluftsliv (3 kap 6 § Miljöbalken)
översiktsplanen föreslår ingen förändring av markanvändningen som påverkar riksintressets kvaliteter negativt.
Översiktsplanens övergripande strategi att koncentrera ny
bebyggelse till redan bebyggda områden fredar riksintresset
från negativa åtgärder. Området ska hållas fritt även från
andra anspråk på enskild bebyggelse eller andra åtgärder
och intressen.
• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och Ulricehamns kommuner)

Två nya riksintressen för friluftsliv föreslås i Borås Stad:
Rya åsar och Mölarp-Krökling. Översiktsplanen föreslår
inga förändringar som står i konflikt med dessa nya riksintressen.
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Riksintresse Natura 2000
(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)
natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta i
kombination med föreskrifter för naturre-servat, olika
typer av avtal med markägare etc. Det innebär att det krävs
tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-arterna och livsmiljöerna i ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte om
verksamheterna eller åtgärderna är direkt kopplade till eller
nödvändiga för den skötsel och förvaltning som behövs i
området. Detta beskrivs i bevarandeplanerna för respektive område. Följande områden har status som riksintresse
Natura 2000, enligt länsstyrelsen.
• Rölle
• Backa
• Tattarströmmarna
• Abborrås
• Mölarp och Kröklings hage
• Tranhult

Riksintressen
enligt Miljöbalken kap 3 & 4

Hänsyn: Riksintressen enligt Miljöbalken kap 3 & 4
Riksintresse kommunikationer:
kommunikationer: Järnvägsstation
Riksintresse
järnvagsstation

Riksintresse kommunikationer:
kommunikationer: järnväg
Riksintresse
järnväg

Riksintresse kommunikationer:
kommunikationer: väg väg
Riksintresse

Riksintresse
framtida
Riksintresse kommunikationer:
kommunikationer: framtida
järnväg järnväg
Riksintresse naturvård

Riksintresse naturvård
Riksintresse Natura
Riksintresse
Natura2000
2000

Riksintresse kulturmiljövård
kulturmiljövård
Riksintresse

Riksintresse friluftsliv
friluftsliv
Riksintresse

Förslagtill
till nytt
för friluftsliv
Förslag
nyttriksintresse
riksintresse
för friluftsliv

68

SAMRÅDSHANDLING

Hänsyn och riksintressen

Riksintressen

SAMRÅDSHANDLING

69

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Sammanfattning
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu
skall gå ut på samråd. En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket medför
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och
beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad
verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas också
ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen.
Syftet är att få en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera
synergier och målkonflikter.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kallat nollalternativ,
vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare
översiktsplanen, antagen 2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar för
de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och
behov av bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och
därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjligheter som
en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot förtätning.
Hållbarhetskonsekvenser

Planförslaget

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt
hållbar kommun. Prioriterade inriktningar är:
• En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
• Infrastruktur som hanterar tillväxten
• God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
• Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
• Regioncentrum med nationell och internationell koppling
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige.
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med planerad
station i Borås. Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station utan betydande
fysiska ingrepp i stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna
förändras kan översiktsplanen behöva kompletteras genom
tillägg eller fördjupningar. Översiktsplanens övergripande
strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta följande
nyckelområden/ aspekter:
• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett
hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och god boende- och livsmiljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och
Viskan.
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De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar
och är ömsesidigt beroende av varandra. En åtgärd kan vara
t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad. Den viktigaste konsekvensen bedöms
vara planförslaget strategier för att:
• Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande
• Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna
samspel, motverka segregationen
• Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter
befolkningstillväxt
Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället
och en av vår generations största utmaningar med risk för
genomgripande påverkan på klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står transporter
för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det
därför avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. För att uppnå miljöaspekten av
hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de ekologiska,
sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra
en överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs att dessa
transportsätt är mer fördelaktiga för den enskilde invånaren än

Miljökonsekvensbeskrivning

traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt
att välja bil, och att kollektivtrafiken blir ett komplement. För
boende i stad och tätort bör transportsystemet stödja resande
med kollektivtrafik och gång/cykel framför bilåkande. Det är
också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång
till vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil.
I detta sammanhang är helhetssynen viktig, och det bör därför
betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad innebär
i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det innebär att underlätta
för kollektivtrafik och cykel i andra, mer tätbebyggda delar av
kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart
transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis
avstånd mellan målpunkt och parkering bör vara jämförbart
med avstånd mellan målpunkt och kollektivtrafikhållplats.
Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också
en mycket viktig social aspekt i avvägning mellan att upplåta
markyta för väg och parkering i jämförelse med annan möjlig
markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller
grönytor. Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och
människors samspel om människors behov av att transportera
sig kan lösas utan att allt för stor del av markanvändningen i
staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar
för ytor för mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och
service för invånarna är samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt för den
enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i stråk och motverka
fysiska barriärer. Den föreslagna bebyggelsestrukturen ger
också synergier med bättre förutsättningar för resande med
kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga
strategin och förverkliga mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt att
styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen
inte hindrar (och inte skall hindra) lokalisering av enskilda
boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr genom att
stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med
en helhetssyn på hållbarhet skall också hänsyn tas till den
individuella friheten och olika invånares sinsemellan olika
önskemål om boende och vardagsliv.

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ
miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, men
vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och
åtgärdsprogram etc. Översiktsplanen bedöms inte leda till
överskridande av miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska
aspekterna Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala
och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och
handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur
samt Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller och att värna
grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra sidan.
En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i kommande planeringsskeden och inte
förverkligas. Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande
av miljökvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål,
men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede
m.m. är särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta lägen
för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter
på människors hälsa, samt miljökvalitetsmålet (delmål)
God ljudmiljö.
Åtgärdsförslag

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett
samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. För att få till
en förändring krävs att det nya verkligen kan förstärka de
värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny
detaljplan och byggnation tillför något eller förstärker den
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Sammanfattning
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu skall gå ut på samråd.
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med
en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas
också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de miljömässiga,
ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i
bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas
som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Prioriterade inriktningar är:
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Infrastruktur som hanterar tillväxten
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Regioncentrum med nationell och internationell koppling
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen
av översiktsplanen är en centralt placerad station utan betydande fysiska ingrepp i
stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar. Översiktsplanens övergripande
strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta följande nyckelområden/ aspekter:







Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande.
Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
Planera för en sammanhängande grönstruktur.
Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö.
Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter
och arbetsplatser.
Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras
med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen
2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte
rustar för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov av
bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta
vara på de möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot förtätning.

Hållbarhetskonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar
med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
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Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms
sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.
De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara:
-

Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande
Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka
segregationen
Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår
generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står
transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför
avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar.
För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt
hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det
innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och
att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör
transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till
vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är
helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås
stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar
av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra,
mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart
transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt
och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och
kollektivtrafikhållplats.
Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social
aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor.
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för
ytor för mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är
samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt
för den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse
genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med
kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga
mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt
att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte
skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr
genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn
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på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares
sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.
Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för
miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk,
men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc.
Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna
Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv,
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt
Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena
sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i
kommande planeringsskeden och inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella
miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid
förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att
eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa,
samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.

Åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig
bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan
förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra
översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation
tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand åtgärder för hänsyn, analyser och
utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva
konsekvenser av översiktsplanen.

Rapporten är framtagen av ÅF på uppdrag av Borås Stad.
Karna Nilsson (uppdragsledare)
Therese Wernstedt (handläggare och specialist)
Stella Bergström (handläggare)
Cecilia Windh (sociala konsekvenser)
Jesper Adolfsson (kvalitetsgranskning)
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1 Inledning
Bakgrund och syfte
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material,
råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och
miljön ska finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (Miljöbalken 6 kap. 3
§ MB).
I denna rapport tas också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de
miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få
en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter.
Borås stads gällande översiktsplan ÖP06 har aktualitetsprövats med slutsatsen att
kommunen behöver en ny ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och
utgör ett bättre stöd för långsiktig planering.
Den nya översiktsplanen bygger dels på lokala, regionala och nationella mål, dels på
en medborgardialog. Översiktsplanen ska bidra till att uppfylla nationella, regionala
och lokala mål och strategier.

Avgränsningar och metodik
Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver sociala, ekonomiska och
miljökonsekvenser av ny översiktsplan för Borås stad.
En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. I enlighet med 6 kap 12 §
miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att bedöma projektets inverkan
på människors hälsa, miljö och hushållning med naturresurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de huvudsakliga miljökonsekvenser som
markanvändningen i planområdet ger upphov till, både positiva och negativa.
Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för Luft, Buller och Vatten beskrivs
under respektive miljöaspekt.
En grundläggande definition för den här rapporten är att en hållbar utveckling innebär
en helhetssyn på de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven i samhället. En
hållbar utveckling innebär att vi nyttjar mänskliga resurser, ekonomiska resurser och
naturresurser på ett sätt som håller både idag och för framtiden. Det finns även en
global dimension som innebär att en hållbar utveckling i vårt samhälle inte är hållbar
om den leder till miljöproblem eller ohållbart utnyttjande av resurser på andra håll i
världen. Utsläpp av växthusgaser är ett exempel där effekterna är globala.
Ledordet för hållbar utveckling är helhetssynen på att de olika dimensionerna
samspelar med varandra. I denna rapport beskrivs, på en övergripande nivå, både
sociala och ekonomiska konsekvenser samt miljökonsekvenser och på vilket sätt de
olika konsekvenserna påverkar varandra. För de sociala konsekvenserna har ett urval
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och formulering av relevanta och betydande aspekter gjorts i relation till de aspekter
som tas upp i Göteborgs stads analysmodell för social konsekvensanalys.
Bedömningarna görs på underlag framtaget för Borås stad och översiktsplanen.
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan är en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås. Götalandsbanans dragning är i
dagsläget osäker. Kommunen har förordat ett scenario för Götalandsbanan som
innebär ett centralt belägen stationsläge och en spårdragning under mark som inte
påverkar stadsrummet i staden Borås. Översiktsplanen och
miljökonsekvensbeskrivningen utgår från detta scenario och gör därmed ingen
konsekvensbedömning av alternativa scenarier.

Nuläge
Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning.
Till 2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas. En betydande andel av
dessa förväntas tillkomma i staden Borås. En stark bostadsutveckling väntas också i
de s.k. serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
Borås är Västra Götalands näst största stad och navet i Sjuhäradsbygden med ca
300 000 invånare. I Borås Stad bor över 108 000 invånare. Närheten till Göteborg och
Landvetter flygplats är en strategisk styrka och den viktigaste förutsättningen för
Borås fortsatta utveckling. Såväl kommunens som regionens konkurrenskraft gynnas
av att Borås och Göteborg knyts närmare varandra. På sikt kommer också sambanden
med Jönköping att stärkas. Utbyggnaden av Götalandsbanan är den viktigaste
investeringen för hela regionens utveckling.
Högskolan i Borås har över 12 000 studenter och är en av kommunens största
arbetsgivare. Bland flera utbildnings- och forskningsområden har högskolan en särskild
profil inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil och mode.
Textilhögskolan har starka band till kommunen och näringslivet genom olika
samverkansprojekt. Högskolans ambition är att utvecklas med fler studenter och
forskare samt få universitetsstatus. Inriktningen för planeringen är att högskolan ska
fortsätta utvecklas som en del i den centrala stadsmiljön.
Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt
Sjuhäradskommunerna. 12 800 personer pendlar till arbete i Borås och 8 300 pendlar
från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan
Borås och Göteborg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna – Sveriges
tredje största pendlingsstråk. Mycket av pendlingen sker med bil vilket redan i dag
påverkar framkomligheten på väg 40, i Borås och i Göteborgsområdet.
Kollektivtrafiken mellan Borås och Göteborg domineras av bussar med hög turtäthet,
men med längre restid än med bil. Busstrafiken har i stora delar nått sitt kapacitetstak
under högtrafik, och det är svårt att öka antalet avgångar med hänvisning till
utrymmet i städerna. Den befintliga järnvägen mellan Borås och Göteborg, Kust till
kust-banan, är i dag inte ett attraktivt alternativ till bil och buss.
I en stad med växande näringsliv är godstransporter ett viktigt inslag. I Borås finns
spetskompetens inom textil, logistik och handel vilket kräver bra logistik. Godstrafiken
förutspås öka i takt med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis att påverka
Borås när gods ska passera staden. För godstrafik på järnväg och väg är den
långsiktiga inriktningen att godset ska passera utanför staden för att minska de
negativa effekterna av bullerstörningar och säkerhet och främja en attraktiv
stadskärna.
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2 Översiktsplan 2017
Inför arbetet med en ny Översiktsplan har intern dialog genomförts för att ta fram
önskemål på hur en ny översiktsplan bör utformas. Målen med planförslaget, i enlighet
med framförda önskemål, är att:





Principerna får inte bli så generella att de inte ger stöd, styrning och inblick i
kommunens utvecklingsambitioner.
En tydlig och väl förankrad översiktsplan, vilket minskar risken för
överklaganden. Koppling ska finnas till energi- och klimatstrategi och miljömål.
Ha en tydlig koppling till markanvändningen och ge förutsättningar för
kommande detaljplanering.
Planförslagets strategier håller sig till en allmän nivå och varken styr
planeringen eller ger stödjande riktlinjer men fungerar som långsiktiga mål.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas
som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Samhället ställs inför krav på en
snabbare omställning än hittills och ett behov av högre grad av helhetstänkande.
Översiktsplanen blir ett viktigt verktyg för att skapa denna helhetssyn och en
möjlighet att ta strategiska beslut som underlättar i den kommande planeringen.
Mot bakgrund i kommunens vision och mål, samt det som framkommit i dialog med
boråsarna, pekar översiktsplanen ut fem prioriterade inriktningar som ska stå i fokus i
planeringen. Prioriterade inriktningar är:
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Infrastruktur som hanterar tillväxten
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Regioncentrum med nationell och internationell koppling
Planförslagets intentioner är att Borås ska utvecklas till en levande och långsiktigt
hållbar stad där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer samspelar. Den
översiktliga kommunala planeringen ska främja och skapa en positiv social utveckling
med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser. Fler invånare i
Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med anknytning i
första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. För att växa
ekonomiskt hållbart behöver en avvägning för olika intressen i markanvändningen
göras för största möjliga samhällsnytta. Genom att så långt som det är möjligt ta
tillvara på befintliga resurser och utnyttja dem effektivt kan staden växa ekonomiskt
hållbart.
Utifrån mål, visioner och prioriterade inriktningar har man sedan tagit fram
övergripande strategier och planeringsprinciper som ska vägleda den översiktliga
planeringen i Borås stad.
De övergripande strategierna är:
-

Femkärnighet. Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och
de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
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-

Styrkan kommer inifrån. Bebyggelsen växer genom förtätning,
komplettering och omvandling inom orterna – alltså där det redan är byggt.

-

Koncentrerat och sammanbundet. Bebyggelse koncentreras utmed stråk
och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg.

-

Tätt och mixat. Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt
av både människor och funktioner.

-

Mer mötesplatser och målpunkter. Fler attraktiva offentliga mötesplatser
utvecklas i alla orter och stadsdelar.

-

Grönt och blått runtom. Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar
och vattendrag värnas genom att vi håller ihop bebyggelsen inom tätorterna.

-

Bygg för mer buss, cykel och gång. Ny bebyggelse prioriteras där
kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och robustare nät
som fler kan använda i vardagen.

-

Viskan och textilen synliggörs i staden. Borås vänder ansiktet mot Viskan
och lyfter fram den textila identiteten när staden växer.

-

Regional utblick. Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra
Götalandsregionens andra stad, med regionala målpunkter som högskola och
sjukhus.

Planförslaget omfattar också planeringsprinciper inom följande områden:
-

Bostadsbyggande och boendemiljöer

-

Gröna och blå strukturer

-

Hållbara transporter

-

Sociala och hälsosamma livsmiljöer

-

Näringsliv, arbetsplatser och handel

-

Tillgång till samhällsservice

-

Tekniska system

Översiktsplanen anger att om avsteg görs från principerna i detaljplaner bör detta
motiveras inför beslut. Intressen och områden av särskilt värde eller där särskild
hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, redovisas i kapitlet
Hänsyn i Översiktsplanen.
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Figur 1 Ur ÖP 2017: Övergripande strukturbild för bebyggelseutveckling. Önskvärd ortstruktur
med fem starka kärnor som binds samman med effektiva kollektivtrafikstråk.

Kommunikationer
Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling från
övriga kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Borås växer och fler och fler
behöver förflytta sig. Götalandsbanan kommer att påverka både stadens utveckling
och boråsarnas resande.

2.2.1 Trafik
Riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg genomkorsar Borås stad. En analys av
resflöden med bil visar att alla stadens områden har centrum som målpunkt. Nästan
alla områden har också handelscentret Knalleland som målpunkt. Flera områden har
ett högt bilflöde men ett lågt kollektivtrafikresande. Undantag är områdena
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Hässleholmen och Sjöbo med många kollektivtrafikresenärer, vilket indikerar att det
finns potential att öka kollektivtrafikresandet även i andra områden.1
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Figur 2 Länkbelastningskarta över staden Borås 20152.
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Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum. Övriga större målpunkter är
t.ex. Resecentrum, Högskolan, Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arena-området
samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared.4
Borås stad har tagit fram tal för befolkning och sysselsatta för år 2022, 2029 samt
2040 som underlag för stadens planering. Talen utgår från dagens tillväxt samt
bedömningar som gjorts för den framtida utvecklingen av bostadsbyggandet. Till år
2040 antas invånarantalet ha ökat med 39 % från år 2014. Antalet sysselsatta antas

1
2
3
4

Borås Stad m.fl. 2016
Sweco 2017 - Länkbelastningskartor
Sweco 2017 - Länkbelastningskartor
Borås Stad m.fl. 2016
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under samma period ha ökat med 35 %.5 Med underlag i dessa prognoser samt
lokalisering av bostäder och arbetsplatser enligt planförslaget har en trafikanalys tagits
fram.
Modellen beräknar trafikarbetet (antal resta km inom kommunen för personbil och
lastbil) för planförslaget i förhållande till nollalternativets planering (befintlig
översiktsplan), i första hand genom att beräkna avstånd mellan bostad och
sysselsättning och service relaterat till befolkningsmängd.
När lokala bilförflyttningar, in- och utfartstrafik och lastbilstrafik tas med i modellen
blir trafikarbetet 2 238 000 fordonskilometer/dygn. För nollalternativet blir
trafikarbetet 2 286 000 fordonskilometer/dygn. Jämfört med nollalternativet blir
trafikarbetet alltså ca 48 000 fordonskilometer (2 %) mindre per vardagsdygn med
planförslaget.6
Resultatet visar på ett minskat transportarbete trots en ökad befolkning och trots att
modellen inte tar hänsyn till förväntat ändrat resebeteende i framtiden, t.ex. pga. att
fler människor får god tillgång till kollektivtrafik med högre turtäthet genom förtätning
samt överflyttning från bil till buss, cykel eller gång.

2.2.2 Götalandsbanan
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg Göteborg-Borås och
vidare österut mot Jönköping och Stockholm är tillsammans med ett centralt placerat
stationsläge i Borås avgörande förutsättningar i förverkligandet av kommunens vision.
Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås
med Göteborg och Jönköping.
Trafikverket utreder i nuläget lokaliseringen av järnvägen genom Borås. Utredningen
har pekat ut åtta korridorer genom kommunen. Kommunen förordar ett centralt
stationsläge.
Att Götalandsbanan kommer till och får ett centralt stationsläge är en avgörande
faktor för att uppnå många av de mål och den vision kommunen satt upp.
Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station
med underjordisk spårdragning under staden, utan betydande fysiska ingrepp i
stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar. Ambitionen är att översiktsplanens
huvuddrag ska fungera och gälla oavsett Götalandsbanan dragning genom kommunen.
När beslut om korridor finns, kommer fördjupade studier att behöva genomföras, både
av kommunen och av Trafikverket.

Huvudaspekter för bedömning av planförslaget
För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal nyckelområden, eller
aspekter, som översiktsplanen styr mot, identifierats inom ramen för denna rapport.
Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för att fler människor kommer att
bo och verka i Borås. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen av
befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna utveckling.

5
6

Sweco 2017 - PM
Sweco 2017 - Trafikanalyser
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Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta
följande nyckelområden/ aspekter:
-

Hållbart resande. Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett
hållbart resande.

-

Stärka koppling. Stärka koppling mot omkringliggande regioner, inom
Sjuhäradsbygden, mot Göteborg, och på sikt mot Jönköping. Götalandsbanan
är ett viktigt verktyg och en förutsättning.

-

Grönstruktur. Planera för en sammanhängande grönstruktur. Bibehålla och
stärka invånarnas närkontakt med grönområden samtidigt som bebyggelsen i
Borås och i serviceorterna förtätas.

-

Överbrygga barriärer och trygghet. Gynna en god boende- och livsmiljö
och ett enkelt vardagsliv genom att minska den fysiska segregationen i
stadsmiljön, planera för mötesplatser och förbättra kommunikationer mellan
olika stadsdelar.

-

Bostäder och lokaler. Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt
utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.

-

Kulturarv. Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.

Denna rapport kommer att bedöma de ekologiska, ekonomiska och sociala
konsekvenserna av dessa aspekter, under respektive avsnitt nedan.

Riksintressen och skyddade områden
Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän
synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset
oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade
områdets gränser. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose
riksintressena.
Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Områden utpekade som riksintresse för naturvård i Borås Stad är, se figur nedan:
-

Uttermossen (berör även Marks kommun)
Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och Ulricehamns
kommuner)
Gingri
Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bollebygds kommun)
Rölle-Säggryd Skephult och
Abborrås (berör även Marks kommun)
Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

Områden som angetts som riksintresse för kulturmiljövård är, se figur nedan:
-

Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns kommuner)
Fristad-Gingri
Rydboholm

Datum: 2017-01-27

MKB Samrådshandling 170127 ÖP Borås

Sida 13 (52)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Riksintresse för friluftsliv i Borås Stad är Yttre Åsunden-Torpasjön, se figur nedan. Två
nya riksintressen för friluftsliv föreslås i Borås Stad: Rya åsar och Mölarp-Krökling.
Översiktsplanen föreslår inga förändringar som står i konflikt med dessa nya
riksintressen.

Figur 4 Karta över större delen av Borås Stad, med markerade riksintressen för naturvård,
friluftsliv, kulturmiljövård och kommunikation. Staden Borås och serviceorterna Dalsjöfors,
Sandared och Viskafors berörs inte av riksintressen för, naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.
I Fristad finns riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård.7 © Lantmäteriet Medgivande
R50103251_140001

Riksintressen för kommunikation
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken att
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningen, därmed ska funktionen hos transportsystemet
säkerställas. Tillkommande bebyggelse får inte negativt påverka varken nuvarande
eller framtida nyttjande av kommunikationsanläggningen.
I Borås Stad är väg 27, 40, 41 och 42 riksintresse enligt Trafikverket, se figur nedan.
Samtliga befintliga järnvägar i Borås stad är av riksintresse, se figur nedan. Nuvarande
järnvägar med sträckning genom kommunen är Viskadalsbanan, Kust till kustbanan
och Älvsborgsbanan. Även utredningsområdet för Götalandsbanan är av riksintresse
för kommunikation (för framtida järnvägsförbindelse) och täcker större delen av Borås
tätort och serviceorten Dalsjöfors.

7

Länsstyrelsens WebGIS 2017
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Figur 5 Riksintressen för kommunikation i Borås; framtida och befintlig järnvägssträckning,
planerad och befintlig vägsträckning. Riksintressena för kommunikation som rör befintlig väg och
järnväg berör staden Borås, Fristad, Sandared och Viskafors. Riksintresseområdet för framtida
järnväg berör i nuläget staden Borås och serviceorten Dalsjöfors.8 © Lantmäteriet Medgivande
R50103251_140001

Skyddad natur
I Borås stad finns 62 områden som har skydd i miljöbalken, i form av naturreservat,
djur- och växtskyddsområde, Natura 2000-områden, skogigt biotopskyddsområde och
vattenskyddsområde. De områden som har status som Natura 2000 enligt EU:s artoch habitatsdirektiv är Rölle, Backa, Tattarströmmarna, Abborrås, Tranhult och Mölarp
och Kröklings hage, se figur nedan.9

8
9

Länsstyrelsens WebGIS 2017
Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017
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Figur 6 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med svart
ring i figuren.10 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001

Bedömning i Översiktsplanen
Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder
ska tillåtas som påverkar riksintressenas motiv negativt. De flesta riksintressen inom
Borås Stad har gällt under lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå
förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som påverkar dessa negativt.
Kommunen delar i allt väsentligt synen på riksintressena för naturvård,
kulturmiljövård, friluftsliv och kommunikationer som beslutats av statliga myndigheter.
När det gäller riksintresset för framtida järnväg (Götalandsbanan) är Borås Stads
uppfattning att området utgör en begränsning för kommunens utvecklingsmöjligheter,
samt att riksintressets avgränsning bör ses över. Riksintresset täcker idag en stor del
av kommunens yta och hindrar viktig bebyggelseutveckling, framförallt inom Borås
tätort där mycket tillväxt koncentreras. Området kommer dock minska när
sträckningen av Götalandsbanan är beslutad.

Vision och mål
Borås har en vision11 – ”Borås 2025”- som antagits av Kommunfullmäktige och tagits
fram i dialog med invånarna. Visionen kan sammanfattas:
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan
människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara
individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och
mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i
harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin
byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
10
11

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017
Borås Stad 2015 - Vision Borås 2025
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Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas
av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.
Visionen för Borås 2025 pekar ut följande strategiska målområden
1.

Människor möts i Borås.

2.

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.

3.

Företagandet växer genom samverkan.

4.

Stadskärnan är livskraftig.

5.

Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande.

6.

Vi har goda resvanor och attraktiva kommunikationer.

7.

Vi värnar ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Andra lokala mål- och styrdokument med koppling till översiktsplanen är:
-

Borås Stads
Borås Stads
Borås Stads
Program för

miljömål
Energi- och klimatstrategi
grönområdesplan
ett integrerat samhälle

3 Alternativ till planförslaget
Alternativ planering
Planförslaget förordar en förtätning och ett stråktänkande med koncentrerad
bebyggelse och infrastruktur i anslutning till staden Borås och serviceorterna
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
En alternativ planering till planförslaget är att istället för att styra mot förtätning,
planera för en geografisk utbredning av staden Borås, och ta i anspråk ny mark för
bebyggelse och infrastruktur.
Konsekvenserna av en alternativ planering blir generellt att investeringsbehovet för
kommunal infrastruktur gällande vägnät, VA, etc., samt kommunal service riskerar att
öka. Samtidigt försvåras förutsättningarna för hållbara transportsätt kraftigt, då
boende i utkanten av samhället generellt sett medför ökat bilberoende.
Samtidigt kan störningar som kan uppkomma för boende vid förtätning, t.ex. i form av
buller eller dålig luftkvalitet minska. Socialt sett riskerar en alternativ planering att
bygga in fysiska barriärer i form av avstånd eller trafikerade vägar och öka
segregationen i kommunen genom att olika boendetyper och bostadsformer skiljs åt.

Nollalternativ
Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras
med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen
2006, fortsätter att gälla.
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Den tidigare översiktsplanen bygger på de utmaningar, prognoser och den
omvärldsanalys som var aktuell 2005-2006. Exempelvis visade prognoser på en liten
befolkningsökning och för nya bostäder konstaterades att: ”tillskottet av nya bostäder
kommer vara marginellt”. Översiktsplan-06 styr inte mot förtätning.
För nollalternativet gäller:
-

Förordar perifert belägen bebyggelse med närhet till naturen, mindre
störningar och högre grad av trafiksäkerhet.
Produktion/industri väntas successivt försvinna.
Ökad handel och logistikaktivitet

Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaningar
som väntar och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjligheter som en
tillväxt ger. Kommunen riskerar att gå miste om helhetssynen och få en mer
komplicerad fortsatt planprocess.

4 Sociala och ekonomiska konsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. Samtidigt kan en åtgärd vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara
hållbar ur ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Den sociala hållbarheten handlar om att planera och bygga städer med människan i
fokus. Social hållbarhet är en långsiktig process och inte ett statiskt tillstånd, därför
krävs ett robust samhälle som kan hantera de utmaningar som dyker upp. En kraftig
befolkningsökning, en åldrande befolkning, förändringar på arbetsmarknaden eller nya
behov av vård och service är några exempel på sociala utmaningar som en kommun
måste vara beredd att hantera. Social hållbarhet handlar även om
generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. Långsiktig
planering ska ha med sig dagens situation, framtidens och vägen dit. Stadsmiljön ska
främja en god livsmiljö på lika villkor och fördela resurserna dit de bäst behövs.
Ambitionerna i översiktsplanen är höga med fokus på att skapa en positiv social
utveckling med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser.
Den ekonomiska hållbarheten handlar om strategisk resursfördelning för att använda
ekonomiska medel på ett sätt som gynnar ett hållbart samhälle. Goda investeringar
ger långsiktiga resultat och hushållar med offentliga och privata resurser. Att investera
i folkhälsofrämjande åtgärder ger avkastning på lång sikt med exempelvis lägre
sjukfrånvaro och minskade ohälsotal. Att investera i förskolan ger effekter på barns
skolprestationer genom hela grundskolan. En förtätning som hushållar med de
kommunala resurserna ger möjlighet att satsa på kommunal service även i delar av
kommunen som är mer perifera. Ekonomisk hållbarhet innebär även att
markanvändningen bidrar till positiv ekonomisk utveckling för kommunens företagare
och näringsliv, något som ger jobb i en attraktiv arbetsmarknadsregion. Satsningar på
infrastruktur ska ge god samhällsekonomisk avkastning och stärka orternas
utveckling. Ekonomisk tillväxt är en möjlighet som ger möjlighet att genomföra
strukturförändring i samhällsplaneringen.
De huvudsakliga sociala aspekterna av översiktsplanen bedöms vara Bostadsbyggande
och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och
handel, Tillgång till samhällsservice samt Identitet och kultur.
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I översiktsplanen fastställs att kommunen ska jobba strategiskt med att skapa en god
livsmiljö för alla invånare.

Bostadsbyggande och boendemiljöer
Förutsättningar
Borås växer och målet om 30 000 fler boråsare till 2035 är en viktig utgångspunkt för
denna översiktsplan. Det betyder att till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder
byggas. Den största delen av dessa förväntas tillkomma i staden Borås, samt en stor
del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning
för den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa
fem kärnor.
En planeringsprincip i översiktsplanen är att ”Planeringen av bostäder ska bidra till en
komplettering, med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer inom
respektive område.”
Ser man kommunövergripande så finns det en stor variation av bostäder och
upplåtelseformer idag. Däremot är många områden homogena där alla hus är byggda
samtidigt och i liknande form. Majoriteten av bostäderna i kommunen är
flerbostadshus (57 %) och av dessa är en majoritet hyresrätter (46 %). Flest
lägenheter och flerbostadshus totalt finns i Centrum och flest småhus finns i
Dalsjöfors. Högst andel hyresrätter finns i Centrum, högst andel bostadsrätter finns i
Sjöbo och högst andel äganderätter finns i Dalsjöfors.12
Borås har en fördelaktig position på marknaden om man ser till Svensk
Fastighetsförmedlings trendrapport 2016. Nästan två tredjedelar av alla tillfrågade i
undersökningen drömmer om ett boende en bit från staden med närhet till natur och
grönområden. Samtidigt vill svenskarna också ha närhet till vatten och bra
kommunikationer.
Konsekvenser
I översiktsplanens förslag till markanvändning i respektive ort framkommer inte någon
analys över nuläget och vilken typ av bostadsbebyggelse som behöver kompletteras
med för att få en blandning. Ser man till 2015 års handlingsplan för bostadsbyggande
kan man se att en stor majoritet av planerad bostadsbebyggelse är i flerbostadshus,
framförallt i Centrum. Om det är en fortgående trend så finns risken att Borås inte
bebyggs med varierande bostadstyper utan istället förstärker rådande situation. Därför
är det viktigt att dessa flerbostadshus innehåller en variation på lägenhetsstorlek,
upplåtelseform, pris och utformning.
Ett ensidigt bostadsbyggande riskerar att utesluta grupper som efterfrågar andra
boendeformer.
Ambitionen i översiktsplanen att jobba strategiskt mot en ökad blandning ger positiva
sociala effekter av mer heterogena bostadsområden med större valmöjlighet.
Att bostadsbyggandet ökar i kommunens fem kärnor kan leda till att även
serviceorterna stärks och Borås Stad blir attraktivt för många olika målgrupper.
Att stärka Borås stadskärna med fler bostäder, handel och service skapar en dynamisk
kärna som bidrar till hela kommunen. Att ha ett bra centralt utbud kan locka besökare,
investeringar och etableringar.
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Översiktsplanen behandlar inte renoveringar av befintligt bestånd. Eftersom flera
områden består av bostäder byggda i samma period så uppstår renoveringsbehovet
samtidigt. För att inte höja hyror för mycket eller låta bostäder stå med dålig standard
krävs en plan för en hållbar renovering av det befintliga beståndet.
En tydlig viljeriktning för framtida bostadsbyggande kan stimulera marknaden att
investera i Borås. Tydlighet med vilka kriterier som kommunen kommer kräva av
byggbranschen leder ofta till ökad investeringsvilja då förutsättningarna blir
hanterbara.
Åtgärdsförslag
Det finns i dagsläget blandning i det totala bostadsbeståndet om man ser till hela
kommunen. Framtida planering bör eftersträva att upprätthålla en balanserad
blandning för att bibehålla detta, och samtidigt verka för att undvika segregerade
delområden. En analys över brist, behov, utbud och efterfrågan i respektive ort bör
göras och styra planeringen mot den variation och blandning som översiktsplanen
förespråkar.
Att använda markanvisning som ett verktyg och ställa krav på typ av bebyggelse så
att bostäderna möter efterfrågan och skapar ett blandat utbud.
Att prioritera detaljplaner som bidrar till ökad blandning och variation i de olika
områdena.
Våga testa nya bostadslösningar så som stadsvillor, radhuskoncept inkorporerat i
flerbostadshus eller upplåtelseformer som är nya för kommunen (eventuellt kooperativ
hyresrätt).
Eftersom planförslaget skriver att konsekvenser av planerade åtgärder ska bedömas
utifrån olika gruppers perspektiv föreslås upprättande av en rutin på att göra sociala
konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i planärenden.
En översiktsplan hanterar inte detaljfrågor om bostadsmiljöer, men framtida
kommunalt detaljplanearbete kan behöva hantera gårdsmiljöer och offentliga rum på
kvartersmark och allmän platsmark. Krav bör finnas i detaljplaner för bostäder på
privata och halvprivata platser med god utformning. Detta kan hanteras exempelvis
genom kvartersutformning, planterbara bjälklag, gott mikroklimat och uppföljning på
gårdsmiljöns gestaltning.

Sociala och hälsosamma livsmiljöer
Förutsättningar
I översiktsplanen beskrivs att kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt.
Det ses som en styrka i meningen att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men
det är samtidigt en utmaning att människor lever uppdelat utifrån socioekonomisk
bakgrund. Genom att separerade stadsdelar och tätorter byggs ihop kan mångfald och
trygghet främjas. Vidare beskriver översiktsplanen att livsmiljöer ska vara
hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Människor ska kunna mötas på
offentliga platser, både i sitt närområde och på stadens gator och torg. Barns och
ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i all planering.
Kommunövergripande har Borås en majoritet ensamhushåll utan barn och det är
framförallt i stadsdelen centrum som ensamhushållen finns. Brämhult är det område
med störst hushåll och flest hushåll med 5 personer eller fler (2,68 personer per
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hushåll i Brämhult jämfört med 1,85 i centrum).13 Det innebär att befolkningen ser
olika ut i kommunen och därmed också behoven i den lokala livsmiljön.
Konsekvenser
Översiktsplanens strategiska inriktning att förtäta genom att blanda olika
bostadsformer kan innebära att den demografiska situationen förändras. Exempelvis
att det flyttar in barnfamiljer i ett område som primärt befolkats av äldre eller att
singelhushåll får storhushåll som grannar. Det gör att livsmiljön förändras och nya
möten kan uppstå.
Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att
man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda
miljön.
Att fysiska barriärer byggs bort är positivt för att människor ska kunna röra sig mellan
områden, men sociala och kulturella aktiviteter eller institutioner krävs för att locka
människor att ta sig till nya platser.
Hälsosamma vanor etableras redan i tidig ålder och fokus på barn och ungas
möjligheter att gå och cykla i vardagen kan ge långsiktiga hälsoeffekter.
Översiktsplanen nämner att mötesplatser ska finnas på allmänna ytor. Det är även
viktigt att inkludera inomhusverksamheter så som öppna förskolan, bibliotek,
föreningslokaler, mötesplatser för äldre eller daglig verksamhet.
En planeringsprincip är att trygghet och säkerhet ska beaktas vid utformning av det
offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på otrygga platser genom väl
genomtänkt gestaltning.
Åtgärdsförslag
Temporära evenemang eller nya sociala arenor kan fungera som dragare för att få
människor att röra sig mellan områden.
Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att
man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda
miljön. I mindre orter kan gärna lokalsamhället involveras i utformningen av det
offentliga rummet. Goda erfarenheter finns från andra svenska kommuner där
ungdomar planerat en yta, något som visat sig vara både resurseffektivt och
uppskattat.
Det är ett ständigt pågående arbete att upprätthålla och skapa en trygg miljö för alla,
och åtgärder som belysning, tillgänglighetsanpassning eller närvaro av
trygghetsskapande aktörer behöver utvärderas löpande.

Näringsliv, arbetsplatser och handel
Förutsättningar
Översiktsplanens intention är att i Borås ska företag ha goda villkor att verka och
utvecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit.
Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av kommunen,
företrädesvis i Borås, men även i serviceorterna. Storskaliga, störande och
transportintensiva verksamheter ska lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för
att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden. De
större handelsområdena ska fortsätta att utvecklas som handelsområden men ingår
även som en del i utvecklingen av den blandade staden. Bostäder kan med fördel
integreras med handel för att skapa en blandning av funktioner med nära avstånd som
13

Borås Stad 2016 - Statistik hushåll

Datum: 2017-01-27

MKB Samrådshandling 170127 ÖP Borås

Sida 21 (52)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

tillför aktivitet fler timmar på dygnet. Därför föreslås inga nya externa
handelsområden. Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska ges utrymme
att växa inom staden.
Borås tradition som textilt centrum lever kvar och har stor betydelse för
näringslivsstrukturen. I Borås jobbar en majoritet inom vård (19 %), handel (17 %)
och företagstjänster (13 %).14
De två kvinnodominerade branscherna är utbildning samt vård och omsorg. Enligt
Borås program för jämställdhet ska kommunen jobba aktivt för att bli en jämställd
arbetsgivare.15
Borås utgör en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt
Sjuhäradskommunerna. 12 800 personer pendlar till arbete i Borås och 8 300 pendlar
från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan
Borås och Göteborg med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna.
Konsekvenser
Olika branscher och verksamheter har olika incitament att etablera sig i en kommun,
men alla behöver personal som kan bo nära eller pendla till sin arbetsplats. Att skapa
en attraktiv stadsmiljö med god tillgång till bostäder gynnar företag som ska rekrytera
personal.
Att ge utrymme för utbildning och högskola gynnar det lokala näringslivet och lockar
unga människor till staden. Kan studenterna dessutom få en god bostad och ett jobb i
Borås så har kommunen utökat sin befolkning med viktiga resurser.
Externa handelsområden riskerar att konkurrera ut centrumnära handel och därmed
motverka en attraktiv stadskärna. Därmed är det fördelaktigt att inte etablera nya
externhandelsområden. De befintliga handelsområdena kan utvecklas till
stadsdelscentrum med stor räckvidd ifall de kompletteras med bostäder och andra
funktioner.
Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning
för att stimulera arbetsmarknaden. Att hållplatslägen och stationer ligger väl
integrerade i den bebyggda miljön blir viktigt för att människor ska välja att resa
kollektivt. Ju fler som reser kollektivt, går eller cyklar desto mer kapacitet frigörs för
näringslivets transporter och flöden.
Om pendlingen till och från Göteborg försvåras i och med stora förändringar i
busslinjes dragning (så som olika bygg- och infrastrukturprojekt) kan det påverka
Borås.
Åtgärdsförslag
Eftersom Borås har en strategi att jobba med jämställt arbetsliv och vårdsektorn är en
av de största arbetsgivarna för kvinnor, kan översiktsplanen kompletteras med en
strategi för jämställd näringslivsutveckling. Södra Älvsborgs sjukhus är en viktig resurs
i kommunen men lyfts inte i översiktsplanen.

Tillgång till samhällsservice
Förutsättningar
Översiktsplanens strategi innebär att skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare där
staden erbjuder service inom rimligt avstånd. Offentlig service bör samlokaliseras med
kommersiell service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala delar samt
14
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vid noder och stadsdelstorg. Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service i kollektivtrafiknära lägen till
mindre orter och landsbygd i omlandet. Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till
skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Mark för offentlig service ska
reserveras tidigt i planeringsprocessen för att säkerhetsställa goda lägen och att
behoven för olika typer av verksamheter tillgodoses.
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande andel äldre människor. Det
ökar behovet av bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir
äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala delar. Ofta saknas
sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen.
Borås har en fördelaktig demografisk struktur med en jämn befolkningspyramid och
alltså en jämn fördelning mellan åldersgrupper. Det innebär att den skattebetalande
yrkesverksamma befolkningen kan väga upp för den mer servicekrävande yngre och
äldre befolkningen.16
Konsekvenser
Under kapitlet 4.2 Bostäder och boendemiljöer beskrivs att Borås har flera
bostadsområden som är homogena i sin utformning och demografi. Det kan innebära
en risk för skolsegregation där barnen går i relativt homogena klasser. En blandning i
bostadsutbud kan även innebära större heterogenitet i lokala skolklasser.
Att erbjuda lokal service i hela kommunen kan skapa en trygghet för brukaren som
exempelvis får skola, äldrevård eller daglig verksamhet i sitt närområde.
Samhällsservice bör vara nåbar med kollektivtrafik, gång och cykelstråk för att
underlätta för exempelvis äldre som inte kör bil, samt i övrigt ge förutsättningar för
jämlik tillgång till samhällsservice (se avsnitt 6 Miljökvalitetsmål, där även
Jämställdhetsmål beskrivs). Att stärka länkarna mellan landsbygd och serviceort kan
bidra till en underlättad vardag för äldre och vårdtagare. Detta kommer behöva vägas
mot tidsvinster och effektivitet i kollektivtrafiksystemet – ju färre hållplatser i rakare
stråk desto effektivare är resan men man missar också uppsamlingsområden om
hållplatser dras in.
Att barn kan röra sig utan vuxens sällskap underlättar för vardagslivet, barns frihet
och kan motverka farliga trafiksituationer genom att föräldrar kör mindre bil i
skolområden.
De ekonomiska vinster som kommunen kan göra genom att slå ihop serviceenheter
eller flytta på verksamheter bör alltid ställas mot de sociala konsekvenser som uppstår
av exempelvis längre resväg, förändrat serviceutbud eller otrygghet.
Åtgärdsförslag
Kommunen kan med fördel utreda och diskutera krav på utformning av skolmiljö. Det
finns nationella riktlinjer kring ytmått för grundskola, både inne och ute, i relation till
elevantal. Det finns även lagkrav genom skollagen på pedagogiska kvaliteter i
skolmiljö. Att satsa på en god skolmiljö gynnar folkhälsan, skolresultaten och skapar
en attraktiv livsmiljö.
Kommunen kan studera alternativ för samutnyttjande av servicelokaler.
Studera behovet av samhällsservice förutom vård och skola – finns det behov av
sociala arenor för daglig verksamhet, träffpunkter för äldre eller öppna förskolor?

16
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Identitet och kultur
Förutsättningar
Översiktsplanen beskriver hur Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som
textilstad, men att arvet också lever i den fysiska miljön. Byggnader och platser från
textilindustrins tid har stor potential att bli en del av morgondagens stad, och
översiktsplanen vill lyfta fram den textila identiteten när framtidens bostads- och
arbetsplatsmiljöer byggs. Det kräver respekt för det gamla och nya idéer.
Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en positiv social utveckling, med
hälsosamma miljöer, närhet till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För
Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och
goda levnadsförhållanden för alla. Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap,
trygghet, hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara.
I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas
genom fler rörelser mellan stadsdelar och orter, och med fler och attraktiva
mötesplatser. Att människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck och
livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och tolerans. Översiktsplanen strävar
efter en byggd miljö som inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten.
Konsekvenser
När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed identiteten. Ny bebyggelse har
potential att samspela med det gamla och lyfta en stads identitet, men det kräver en
stor omsorg gällande gestaltning. Då byggbranschen blir mer och mer standardiserad
riskerar nyproduktion att sakna lokal identitet eller uttryck.
Att Borås har en tydlig textilindustriell historia bör värnas utan att tappa andra
aspekter av Borås identitet. Landsbygdens kvaliteter, kulturlivets utbud eller historiska
monument med mera bör också inkluderas i den fysiska planeringen.
Att främja en positiv social utveckling innebär även att stötta de rörelser och
institutioner som bidrar till detta. En översyn av kommunens bidrag till ideella
näringar, ungdomsverksamhet eller kulturyttringar med mera bör följa detta mål.
När en stad står inför en stor förändring och utveckling krävs förankring i
lokalsamhället och att boråsarna är med i formandet av den nya identiteten. Annars
riskerar det att uppstå sprickor mellan det nya och det gamla.
Översiktsplanen beskriver att kulturutbudet ska säkerställas och utvecklas, något som
är viktigt att göra tillsammans med lokala aktörer och influenser. Se även avsnitt 5.8
Kulturmiljö.
Åtgärdsförslag
Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar till att uppnå visionen
och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna identiteten. Dessa krav
används sedan i markanvisningar, planhandläggning och bygglov.
Att Borås tillåts fortsätta forma sin kollektiva identitet genom invånarnas egna initiativ.
Att utveckla landsbygden på sina villkor och lyfta de aspekter som invånarna själva
värnar om.
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Ekonomisk tillväxt
Förutsättningar
Forskning om tillväxt17,18 och attraktionskraft visar på flera viktiga generella faktorer
för ekonomisk tillväxt i en region:
-

-

Flerkärnighet, både regional och kommunal flerkärnighet. Att det finns
variation i utbud av platser för boende och vistelse
Forskning och utveckling, samarbete mellan näringsliv och
högskola/universitet och förutsättningar för entreprenörskap och
teknikutveckling
Infrastruktur dels i form av vägar och järnväg för en regional arbetsmarknad,
men även digital infrastruktur och grundläggande kommunal service
Attraktionskraft, trivsel och trygghet för invånare och företag
Mångfald i idéer och människor, utbud av varor samt tjänster

Konsekvenser
Planförslaget stödjer de faktorer som generellt bedöms gynna regional ekonomisk
tillväxt. Översiktsplanen utgår från nuläget i kommunen med en förväntad tillväxt i
befolkning och ekonomi, och styr därmed utifrån prognoser om ökat behov av
transporter, bostadsbyggande och verksamhetslokaler.
En struktur med förtätning i anslutning till Borås stad och serviceorterna, samt längs
utpekade stråk minskar behovet av nyinvesteringar i kommunal infrastruktur, jämfört
med nollalternativet. Om ny bebyggelse generellt uppförs spritt över kommunen
istället för koncentrerat till utpekade stråk, innebär det att kommunens kostnader för
investeringar i infrastruktur ökar mer.
Förtätning av bebyggelse och infrastruktur ger också möjlighet att koncentrera flöden
av människor till starka stråk som ger bättre handelslägen jämfört med om flöden
sprids ut över större geografisk yta.
Sammantaget bedöms planförslaget ge större förutsättningar att tillvarata och stärka
ekonomisk tillväxt jämfört med nollalternativet. Den tidigare översiktsplanen hade en
annan utgångspunkt och utgick från andra prognoser om tillväxt.

5 Miljökonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
För att åstadkomma långsiktig ekologisk hållbarhet är det till exempel helt nödvändigt
att bygga på människors beteende och sociala samspel, det måste också finnas
ekonomiska resurser och ekonomisk bärkraftighet som stödjer miljöförbättrande
åtgärder.
Den ekologiska dimensionen handlar om påverkan på naturen och dess ekosystem,
markanvändning och konsekvenserna för att bibehålla den stabilitet och balans som

17
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våra samhällen är beroende av. I detta avsnitt beskrivs planförslagets påverkan direkt
och indirekt.

Hushållning med naturresurser
Förutsättningar19
Med hushållning av naturresurser avses här såväl användning av energi, råvaror som
förutsättningar för resurseffektiv livsstil i planförslaget. Användning av naturresurser
ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke förnyelsebara råvaror i form av
exempelvis berg/naturgrus, metaller och oljebaserade råvaror eller förnyelsebara
råvaror som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara som icke
förnyelsebara råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling samt ofta
utsläpp till luft och vatten. Med resurseffektiv livsstil menas exempelvis möjlighet till
effektiva och miljöanpassade transportsätt. Relevanta aspekter av hushållning av
naturresurser i planen bedöms vara:
-

Utvinning av berg och naturgrus
Förutsättningar för energiförsörjning
Vattenförsörjning
Användning av mark för bebyggelse och infrastruktur
Förutsättningar för hållbara transportsystem

Den viktigaste aspekten av naturresursanvändning i Sverige och i världen idag är
användning och utsläpp av fossila växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser är ett av de
stora hoten mot samhället och en av vår generations största utmaningar med risk för
genomgripande påverkan på klimatsystemen och därmed förutsättningarna för
samhället. En påverkan som vi redan idag ser effekter av med förändrat klimat och
smältande polarisar. Möjligheten att vända den här utvecklingen med ökade utsläpp av
växthusgaser kräver omfattande åtgärder väldigt snabbt.
En av de viktigaste växthusgaserna är den koldioxid som bildas vid förbränning av
fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Av dessa utsläpp står transporter för en
betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera
för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar.
Utvinning
Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus. Med naturgrus avses naturligt
sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten
och block20.
Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas endast om det inte är möjligt att
ersätta med bergkross.
Energiförsörjning
Det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö producerar biogas, fjärrvärme,
fjärrkyla och el med förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att
samordnas i en ny anläggning på Sobacken då även reningsverket flyttas hit och en ny
fjärrvärmeanläggning byggs. Sobacken utvecklas för att på sikt utgöra ett samlat
energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering, energiproduktion och på sikt
avloppsrening.
19
20

Översiktsplan 2017
Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
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Vattenförsörjning
Öresjö är huvudvattentäkt i Borås och förser ca 87 000 personer i Borås med
kommunalt dricksvatten. Vattnet renas i Sjöbo vattenverk. Alla vattentäkter inom
Borås Stad som utnyttjas till produktion av allmänt dricksvatten, även
reservvattentäkten Ärtingen, har ett gällande skyddsområde. För de mindre täkterna
bedrivs ett arbete med att uppdatera skyddsföreskrifterna. Det finns fler möjliga
vattentäkter inom kommunens gränser än de som används för allmän försörjning.
Inom Borås Stad finns tolv identifierade potentiella dricksvattenresurser. Två av dem,
Öresjö och Ärtingen, används redan för den allmänna produktionen av dricksvatten
och omfattas av vattenskyddsområden. Samma sak gäller för Tolken, som ingår i
vattenskyddsområdet för Öresjö. De identifierade grundvattensresurserna är stora,
men kan inte ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har behov av.
Behovet av dricksvatten kommer sannolikt inte sjunka i framtiden och utvecklingen
mot stora produktionsanläggningar kommer förmodligen fortsätta. Se även avsnitt 5.3
Vattenmiljö.
Markanvändning för bebyggelse och infrastruktur
Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning.
Med utgångspunkten att Borås befolkningsutveckling fortsätter i samma takt, över en
20-årsperiod, förväntas folkmängden vara ca 140 000 år 2035 (30 000 fler än idag).
Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med
anknytning i första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. Till år
2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas i Borås, vilket innebär att mark
behöver tas i anspråk för ny bebyggelse.

Figur 7 Ur ÖP 2017, markanvändning gröna och blå strukturer.
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12 800 personer pendlar till arbete i Borås och 8 300 pendlar från Borås till andra
kommuner. Idag sker mycket av pendlingen med bil och Borås är idag en relativt
bilburen stad. Att många persontransporter sker med bil är en utmaning för
framkomligheten i Borås. Samtidigt som kommunen växer kommer antalet fordon på
Borås vägar att öka. I kommunen går stora vägar genom staden Borås. Det skapar
god tillgänglighet och bidrar till den starka logistikbranschen. Det påverkar dock både
miljön och framkomligheten negativt och bidrar till en trafikdominerad stadsmiljö.
Kommunen står inför en utmaning avseende avvägning mellan trafikens behov av
markanvändning för infrastruktur i staden och behov av mark för bebyggelse och
grönytor.
Översiktsplanens planeringsprinciper föreskriver förtätning och satsning på
kollektivtrafik, gång och cykel, exempel: ” År 2025 ska 90 procent av boråsarna bo
inom 400 meter från en hållplats med minst kvartstrafik i högtrafik. Det uppnås
genom en medveten planering där bebyggelse och kollektivtrafik går hand i hand.”
Areella näringar
De areella näringarna har stor betydelse för naturvård, landskapsbild och ekonomi.
Områdena har förutom betydelse för jordbruksproduktion också natur- och
kulturvärden och kan ingå i värdefulla kulturlandskap med vacker landskapsbild.
De jord- och skogsbruk som finns i kommunen är relativt små. Det är värdefullt att
behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns för att möjliggöra en närodlad
livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet öppet.
Översiktsplanens övergripande inriktning är att bebyggelse hålls inom tätort, vilket
minimerar ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark.
Konsekvenser
När befolkningen ökar i Borås ökar även uttagen av naturresurser. Det ställer krav på
markanvändning, dricksvattenuttag, avfallshantering och energiutvinning. Nya
bostäder och vägar kräver även resurser i byggnadsskedet.
De ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av markanvändningen innebär att
förutsättningarna för resurseffektivt nyttjande av naturresurser ökar vid en förtätning i
lägen som är lokaliserade i anslutning till befintlig infrastruktur för bil- och cykelvägar,
kollektivtrafik, utbyggt VA-nät, digitalisering etc. En utbyggnad av bostäder och
verksamhetslokaler i anslutning till kollektivtrafik ger goda förutsättningar för resande
med kollektivtrafik eller cykel.
Planförslaget bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i huvudsak
förtäta bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur och inte ta i anspråk
jordbruksmark eller skogsmark i någon större utsträckning. Inriktningen är att staden
långsiktigt utvecklas mot en tätare bebyggelse. Detta ger också gynnsamma
förutsättningar för flera sociala konsekvenser avseende mötesplatser och handel.
Övervägande del av bebyggelseutvecklingen sker inom dagens tätortsgräns.
Inriktningen mot ökad kollektivtrafik minskar risken att lokaltrafik belastar riksväg 40
vilket ger ökad framkomlighet för riksvägen som också är riksintresse för
kommunikation.
Nollalternativet innebär en minskad styrning mot hållbara transportsätt vilket bedöms
innebära att utsläpp till luft och buller från biltrafiken ökar mer än i planförslaget.
Detta innebär även att belastningen kan öka exempelvis på riksväg 40. Framtagna
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prognoser visar på att föreslagen bebyggelsestruktur ger en minskning med ca 5 % av
transportarbetet år 2040 jämfört med nollalternativet, trots att beräkningen inte tar
hänsyn till förväntat ändrat resebeteende/transportval då fler invånare får tillgång till
tillgänglig kollektivtrafik och cykelnät.
Nollalternativet bedöms också innebära en minskad styrning mot bebyggelse i
anslutning till befintlig infrastruktur för service.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget stödja en resurseffektiv hantering av
naturresurser.
Åtgärdsförslag
För att tillgodose klimatmål och mobilitetsbehov behöver kollektiva färdmedel och
gång-och cykelbanor prioriteras i stadsrummet. Detta är särskilt viktigt i stadens
urbana stråk och till serviceorterna. Det är därför mycket viktigt att översiktsplanens
principer får genomslag i detaljplaneringen och kompletteras med andra styrmedel.
Exempelvis kan, för särskilt viktiga områden, sektorsövergripande arbete så som Grön
Transportplan prövas, där kommunen och övriga aktörer i området åtar sig att
genomföra hållbara mobilitetsåtgärder.
Götalandsbanans centrala stationsläge är en förutsättning för bedömningen och en
mycket positiv åtgärd.

Luftmiljö
Förutsättningar
Frisk luft fri från luftföroreningar innebär att miljö och människors hälsa inte påverkas
negativt. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden
hos människor, men även bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning,
försurning och klimatförändringar. Utsläppen kommer från transporter, förbränning,
uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från
andra länder.
Miljöförvaltningen i Borås mäter halterna av föroreningar i luften. Modelleringar av
utsläppens spridning och inventeringar av påverkan på lavar och skog utförs.
Dessutom mäts nedfallet av radioaktiva ämnen.21 Borås Stad deltar i
Luftvårdförbundet för västra Sveriges (Luft i Väst) arbete. Förbundet samordnar
mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning
av olika luftburna ämnen för 40 kommuner och många företag.22
Översiktsplanen innebär att fler människor kommer vistas på samma yta inom de
områden där staden förtätas, en förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer
trafik. Samtidigt ger förtätningen i sig förutsättningar för att biltrafiken generellt i
kommunen och i regionen minskas till fördel för fler transporter med kollektivtrafik och
cykel/gång.
Översiktsplanen samt utbyggnad av Götalandsbanan innebär också stärkt koppling
med omkringliggande regioner vilket ger förutsättningar för minskat bilresande.

21
22

Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Luft
Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Luft
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Partiklar
Sedan 2008 har Borås kontinuerliga mätningar av PM10. Mätningarna har visat att
halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och
dygnsmedelvärdet.23 Enligt miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 får
halten överstigas 35 gånger på ett år. År 2016 överskreds dygnsmedelvärdet
miljökvalitetsnormen för PM10 4 gånger fram till den 6 maj, se figur nedan.24 År 2015
överskreds dygnsmedelvärdet totalt 8 gånger.25

Figur 8 Resultat av luftmätningar vid Stadshuset på Kungsgatan (PM10).26

Kväveoxider (NO2 och NO)
Borås mätte fram till år 2015 kvävedioxid i centrala Borås på två ställen; i gaturum
och ovan tak (mätningarna har avbrutits på grund av ombyggnation). Enligt
precisering av miljömålet Frisk luft ska årsmedelvärdet på kvävedioxid inte överstiga
20 µg/m3. Enligt mätningarna i gaturummet låg årsmedelvärdet på 21 µg/m3 år 2015,
alltså något över miljömålet. År 2011 var årsmedelvärdet av kvävedioxid enligt
mätningarna 30 µg/m3. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är 40 µg/m3 som
årsmedelvärde, vilket innebär att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppfylls enligt
mätningarna i gaturummet i Borås. Ovan tak är halterna generellt lägre än i
gaturummet och de understeg både miljömålet och miljökvalitetsnormen år 2014
(mätresultat för 2015 saknas).27 Kvävedioxidhalten har även mätts kampanjvis år
1991,1994, 2007 och 2012 i Borås. Mätningarna visar att halterna har varit konstanta
eller bara minskat marginellt och visar på samma tendens som för mätningar ovan tak
i Borås samt i andra kommuner i Sverige.28

23
24
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Övriga luftföroreningar
Svaveldioxid och bensoapyren (ett mått på Polyaromatiska kolväten, PAH) har
uppmätts till låga halter i Borås. Svaveldioxid mäts kontinuerligt och årsmedelvärdet
2015 var 0,7 μg/m3. Bensapyren mättes under 2009 genom analyser på PM10-filter
från tidigare års mätningar och halten var 0,00015 µg/ m3 i gaturumsmiljö.
Bensen (som används för att mäta Lättflyktiga organiska föreningar, VOC) uppmättes
år 2014 till 3,3 µg/m3 i Borås. Miljömålet om 1 µg Bensen/m3 överskreds då men
miljökvalitetsnormen om 5 µg Bensen/m3 uppfylldes. 29
Konsekvenser
Översiktsplanen stödjer förtätning vilket innebär att fler människor kommer att visas
på samma yta inom de områden där staden förtätas. När staden förtätas påverkas fler
människor av de luftföroreningar som kan uppkomma i de förtätade områdena. En
förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer trafik. I utsatta lägen kan förtätning
medföra försämrad luftomblandning vilket kan ge en lokalt sämre luftmiljö.
Samtidigt är luftföroreningar till stor del regionala, och härrör till övervägande del från
utsläpp från förbränningsmotorer i biltrafik. Översiktsplanen styr mot hållbart resande
och minskade trafikflöden med minskade utsläpp av luftföroreningar regionalt sett.
Götalandsbanan innebär överflyttning av trafik från väg till järnväg inom regioner.
Detta innebär en minskning av luftföroreningar i Borås omgivning vilket även minskar
halterna i Borås.
Miljökvalitetsnormer bedöms klaras inom kommunen för samtliga luftföroreningar som
mäts i Borås. Miljömålet för kväveoxider tangerades 2015 och målet för VOC
överskreds 2014.
Översiktsplanen stödjer planering för en sammanhängande grönstruktur i Borås stad.
Som motvikt till förtätningen är det viktigt med planering av grönstruktur för att
bevara grönytornas ekosystemtjänster som exempelvis luftrening.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god luftmiljö.
Åtgärdsförslag
Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.
Reservera grönytor i lägen med höga halter luftföroreningar, utformning med särskild
hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet.
Analys av mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i utsatta lägen.

Buller
Förutsättningar
Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god
livskvalitet. Idag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och
vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Temporärt och permanent
buller får inte överskrida de bullernivåer som finns för byggnation och trafik. Hänsyn
ska även tas till Trafikverkets nya riktlinjer för vibrationer vid väg. Bullret från en
trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och
29
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sammansättning. Buller från industriverksamhet kan uppstå från själva produktionen
och bullrande transporter till och från industrierna.30
Under 2012 kartlade Borås Stad omgivningsbuller som orsakas av väg och järnväg.
Beräkningarna finns redovisade på kartor, se figurer nedan.
Kartorna visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2012, utomhus vid
fasad. Befintliga bullerskydd såsom bullervallar och bullerplank har tagits med i
beräkningarna medan eventuella enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är
med i beräkningarna. Det gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå
än den som visas i kartan. Inga bullerskydd utmed järnvägsspåren finns med i
beräkningarna.

Figur 9 Buller från vägtrafiken i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden
för ljudnivåer i området runt vägar i Borås. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA,
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74
dBA, mörkblått > 75 dBA.31
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Figur 10 Buller från järnvägen i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden
för ljudnivåer i området runt järnvägen. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA,
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74
dBA, mörkblått > 75 dBA.32

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) föreskriver att buller från spårtrafik och
vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
I 2012 års bullerkartläggning beräknades ca 40 procent av Borås Stads invånare vara
utsatta för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, då bullerkällorna är alla vägar och
järnvägar. Tittar man bara på nivåerna över 55 dBA var ca 25 procent bullerstörda
vilket motsvarar 26 600 personer.
Under perioden 2013-2017 planeras åtgärder för att minska antalet bullerstörda
invånare i Borås Stad.33 Miljöförvaltningen ska bland annat inventera lokaler för
brukare som inte har möjlighet att välja var de vistas, t.ex. skolor och äldreboenden,
för att kunna prioritera åtgärder för lokalerna med de högsta ljudnivåerna. Även en
inventering av ljudnivåer kring utomhusplatser och kartläggning av tysta områden och
områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller ska genomföras.
Ytterligare åtgärder berör trafikplanering, samhällsplanering, upphandlingskrav och
optimering av transporter.
Konsekvenser
Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya
bostäder kan innebära fler bostäder i bullerutsatta lägen. Förtätningen innebär
samtidigt förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller från
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vägtrafik totalt minskar. När godstrafik flyttas utanför staden Borås minskar också
bullerpåverkan från dessa källor.
I översiktsplanen är den långsiktiga inriktningen för godstrafik på järnväg och väg att
godset ska passera utanför staden. Götalandsbanan planeras som en ny
järnvägsförbindelse för persontrafik, Borås förordar att järnvägssträckningen ska
placeras i tunnel under staden, med en station med centralt läge.
Planförslaget innebär sammanfattningsvis en större möjlighet att minska
bullernivåerna jämfört med nollalternativet. Då staden förtätas finns dock en risk för
fler bostäder i bullerutsatta lägen vilket måste beaktas i kommande planering.
Åtgärdsförslag
Fortsatt arbete med antagna åtgärder för buller i Borås stad, 2013-2017.
Vid detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till bullerutredningen för Borås stad34
som visar bullerpåverkan från vägar och järnväg. Det är också viktigt att utreda
bullerpåverkan av planerade bostäder och verksamheter. Samtidigt bör bullerpåverkan
bedömas med en helhetssyn vid avvägning mellan bostadsbyggande och hälsoeffekter
av buller där fokus läggs på effekterna för människors hälsa och sociala miljö. Faktorer
som bör vägas in:
-

Ljudkvalitet i gatunivå, vilket innebär upplevd störning som inte enbart uppmätt
ljudnivå.
Tillvarata speciallösningar för bulleravskärmning i form av exempelvis bullerplank
och fastighetsnära lösningar, vilket kan styras i detaljplaneskedet.
Positiva aspekter av möjligheter till en hållbar livsstil vid lokalisering av bostäder i
centrala lägen, exempelvis närhet till kollektivtrafik och möjlighet till blandstad och
de sociala kvaliteter detta för med sig.

Risk
Förutsättningar
De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs i första hand av
risker förknippade med transport av farligt gods på väg eller järnväg samt olyckor från
särskilt farlig industriverksamhet, i första hand s.k. Sevesoverksamheter.
En olycka med farligt gods kan ge upphov till risk för allmänhet som uppehåller sig i
närheten av olyckan, vid bedömning av dessa risker tas hänsyn både till den s.k.
individrisken, dvs. risken för en individ som råkar uppehålla sig i närheten av
olycksplatsen, och till den s.k. samhällsrisken, där hänsyn också tas till om det kan
antas vara många individer som uppehåller sig i närområdet. Inom riskavstånd från
farligt gods-leder skall inte planeras för personintensiva verksamheter.
I Borås Stad är Transporter av farligt gods på väg hänvisade till riksvägarna 27, 40, 41
och 42. Farligt gods transporteras även på järnväg, främst på Kust till kust-banan.
Borås stads risk- och sårbarhetsanalys för år 2015-2018 har identifierat de största
kritiska beroendena för att upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet och de
största riskkategorierna baserat på bedömd sannolikhet och konsekvens. De kritiska
områdena är att upprätthålla kapacitet inom personal, IT- och kommunikation och el.35
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Konsekvenser
Riksvägarna 27, 40, 41 och 42, liksom järnvägssträckningarna genom Borås Stad, är
utpekade som riksintressen för kommunikation, se avsnitt 2.4. Översiktsplanen
förespråkar på några ställen förtätning i områden där farligt godsleder går idag. Vid
detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till lederna för att försäkra att bostäder och
andra verksamheter inte byggs för tätt inpå lederna.
Sammanfattningsvis innebär inte planförslaget målkonflikter med identifierade
samhällsrisker.
Åtgärdsförslag
Vidare studier krävs i detaljplaneskedet avseende konflikter mellan riskområden och
exploatering för t.ex. bostäder.

Markmiljö
Förutsättningar
Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader
där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa
eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av
människor.
Förorenade område har inventerats översiktligt i Borås. Djupare inventeringar har
gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans
sediment.36
Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet
vid Klosterfjorden i Varbergs kommun i Hallands län. I Borås och Marks kommuner har
det funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor
del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de
kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning
till ån.
Viskanprojektet, som har initierats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och drivs i
samarbete med Borås Stad, har pågått sedan hösten 2001. I projektet har omfattande
undersökningar och utredningar genomförts och syftet med dessa är att ta reda på hur
föroreningarna i Viskans botten påverkar miljön samt belysa vilka eventuella åtgärder
som är genomförbara.
Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment
finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan kräva
någon form av efterbehandling. De stora utsläppen från industrierna i Borås samt det
faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har medfört att
föroreningar, bl.a. dioxin, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel, har samlats i
bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.37
Tillsammans gör de olika föroreningarna i sedimenten att området är ett av de mest
förorenade i Sverige.38 Till viss del är de äldre sedimenten övertäckta av nya sediment

36
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och spridningen av föroreningarna till vattnet begränsas därmed. Tillförseln av till
exempel dioxiner till vattnet är i vissa fall högre från befintliga reningsverk än från
bottensedimentet med höga halter av historiska föroreningar. I främst
Rydboholmsdammarna och ett område med sediment mellan Guttasjön och
Rydboholmsdammarna är dock spridningen av föroreningar från textilindustrin fortsatt
stor och behovet av sanering är där som störst.39 Då upptag av föroreningar sker i
växter finns en risk att föroreningar kan spridas till fåglar.40
Konsekvenser
Viskan rinner genom centrala delar av Borås där markanvändningen kommer att
förändras i och med den nya översiktsplanen.
Exploatering och förändrad markanvändning i enlighet med översiktsplanen innebär att
flera områden behöver provtas och eventuellt saneras för att klara tillämpliga
riktvärden för markanvändningen.
Efter sanering minskar risken att föroreningar från mark sprids till vattendrag och i
övrigt orsakar skador på växt- och djurliv, men en sanering behöver föregås av en
helhetsbedömning av miljörisker.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god markmiljö.
Åtgärdsförslag
Då sedimenten i Viskan är fortsatt kraftigt förorenade måste arbetet inom
Viskanprojektet fortsätta. Sanering av bottensediment får en positiv effekt på den
biologiska mångfalden i och i omgivningen runt Viskan vilket kan öka dess värde som
rekreationsområde.
Vid detaljplanering är det viktigt att utreda förekomsten av markföroreningar i
förslagna områden för bebyggelseutveckling. Vid den fortsatta planeringen är det av
den anledningen viktigt att utreda förekomsten av eventuella markföroreningar i
föreslagna bebyggelseområden, och vid misstanke om föroreningar kan
markmiljötekniska utredningar utföras. Vid beslut om eventuell sanering bör en
helhetsbedömning göras med hela hållbarhetsperspektivet och samhällsnyttan, där
miljövinst och samhällsvinsten i övrigt av sanering vägs mot miljökonsekvenser under
saneringstiden, miljökonsekvenser av transporter av massor, möjlig markanvändning
och exploatering efter sanering.
De geotekniska förhållandena bör också undersökas närmare i samband med
detaljplaneringen alternativt i bygglovsprocessen för att utreda stabilitetsförhållande,
risk för markvibrationer, ras, skred och andra olägenheter.

Vattenmiljö
Förutsättningar
Vatten och avlopp inkl. dagvatten
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt
dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas
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på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen
som är beroende av vatten.
Borås Stad har sammanställt kunskap om dagens och framtidens försörjning av
dricksvatten och avlopp i kommunen i en VA-Översikt41. Staden har även arbetat fram
en VA-plan42 som kommer utgöra grunden för den fortsatta utbyggnaden av
kommunalt Vatten och avlopp.
Enligt VA-planen kommer alla fastigheter i Borås Stad att tillhöra någon form av VAplanområde. Med VA-planområde menas här ett område som antingen har allmän VAförsörjning, är på väg att bli anslutet till allmän VA-försörjning, är föremål för vidare
utredning av lämplig VA-försörjning eller ska även fortsatt ha enskild VA-försörjning.
Inom Borås Stad har cirka 30 områden med sammanhållen bebyggelse identifierats
som kan ha behov av en förändrad VA-struktur.
VA-översikten har identifierat följande nuläge och åtgärder för vattenhanteringen i
Borås, uppdelat på vattenhanteringsområden:
-

-

-

-

Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden behöver situationen
ändå förbättras i takt med att behovet av dricksvatten ökar vid nybyggnation
eller när permanentboende ersätter fritidsboende.
Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter i
kommunen fungerar bra på det stora hela. I vissa områden behöver det göras
en del förbättringar. Utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska och
man behöver minska risken att människor blir sjuka av en dålig hantering av
avloppsvatten.
Kapaciteten på ledningsnätet för dagvatten i Borås är relativt god. Äldre delar
av befintligt ledningsnät har dock svårt att möta dagens kapacitetskrav och
effekterna av klimatförändringar. I nya områden dimensioneras nätet för
framtida klimatförändringars regn, allt eftersom ny kunskap framkommer.
Borås Stad förespråkar i första hand lokalt omhändertagande av dagvatten,
LOD. Genom att synliggöra dagvattnet, t.ex. genom dammar och
vattenspeglar, kan hanteringen bidra till positiva stadsutvecklingseffekter
såsom rekreation, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och estetiska värden.
LOD kräver goda markförhållanden och gynnsam topografi, liksom minimering
av andelen hårdgjord yta, vilket är en utmaning i och med tätare bebyggelse.

Klimatanpassning
Följande förutsättningar identifieras för hur ett förändrat klimat bedöms kunna komma
att påverka VA-försörjningen:43
-

-

-

41
42
43

Konsekvenser av klimatförändringar kan drabba dricksvattenproduktionen i
Borås stad både genom att produktionsanläggningar översvämmas och att
vattentäkten förorenas.
En ökad temperatur är en parameter som kommer att påverka kvalitén på
råvatten. En ökad temperatur ger ökad tillväxt av alger som i sin tur kan ge
syrefritt bottenvatten.
Den ökade frekvensen av extremväder kommer innebära en risk. Risken
består framförallt i att mikrobiella och kemiska föroreningar spolas ut i täkten
vid kraftiga skyfall.

Borås Stad 2016 - VA-översikt
Borås Stad 2016 - VA-plan
Borås Stad 2016 - VA-översikt
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-

-

Det finns områden i kommunen med spillvattenledningar som kommer
översvämmas vid höga nivåer i Viskan, vilket kan leda till bräddning av orenat
avloppsvatten eller översvämmade fastigheter.
Klimatförändringarna kommer ställa skärpta krav på hållbara
dagvattenlösningar och översvämningssäkert byggande. Borås saknar en plan
för hur säker ytavrinning kan ske vid tillfällen då dagvattennätet är
överbelastat av regnvatten.

Området längs Viskan har undersökts i ett pilotprojekt där länsstyrelserna i Västra
Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 har tittat närmare på hur området
påverkas av ett förändrat klimat. Längs ån finns många intressen och verksamheter
som riskerar att drabbas när ån svämmar över, såsom tätbebyggda områden,
landsbygd, viktig infrastruktur som järnväg och större vägar och industrier med närhet
till vattnet.
Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga
och låga flöden och tagit fram förslag på hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan
se ut.
Inom avrinningsområdet är det främst områden som redan idag drabbas av
översvämningar som riskerar att få ökade problem i framtiden. Beräkningar gjorda
utifrån klimatmodeller visar dock att de flesta framtida översvämningar kommer vara
kortvariga och återgå till normala flöden på ett par dagar och att de högsta flödena
även fortsättningsvis troligtvis kommer att inträffa mellan november och februari.44
Yt- och grundvatten
EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och anger vad EU-länderna minst ska klara
vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Syftet med direktivet är att skydda och
förbättra EU:s alla vatten. I svensk lagstiftning översattes direktivets mål till
miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för yt- och grundvatten. Det
grundläggande kravet är att alla grundvattenförekomster ska ha uppnått god kemisk
och kvantitativ status och alla ytvattenförekomster ska uppnå god kemisk och
ekologisk status senast vid utgången av 2015. Det finns möjlighet för en
vattenmyndighet att besluta om undantag från detta krav som antingen avser ändrad
tidpunkt för uppfyllandet eller mindre strängt krav. Vid all bebyggelseplanering ska
gällande miljökvalitetsnormer beaktas.
Det finns 17 klassade grundvatten i Borås som alla har god kvantitativ status och god
kemisk grundvattenstatus.45
I figur nedan visas ekologisk ytvattenstatus för klassade sjöar och vattendrag i Borås
Stad. Ingen av de 18 klassade sjöarna och 33 klassade vattendragen uppnår god
kemisk ytvattenstatus.46
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Ekologisk ytvattenstatus för sjöar och
vattendrag i Borås

God ekologisk status
Måttlig ekolgisk status
Otillfredsställande
ekologisk status

Figur 11 Nuvarande ekologisk ytvattenstatus på klassade sjöar och vattendrag i Borås Stad.
Lassesjön och vattendraget ”Örbäck (från Lassesjö till Marsjön)” har god ekologisk
ytvattenstatus. Vattendragen ”Nolån - uppströms Töllsjön” och ”Ätran: Åsunden-Hillared” har
otillfredsställande ekologisk status. Resterande 17 sjöar och 30 vattendrag har måttlig ekologisk
status.

Konsekvenser
VA-verksamheten påverkas av kommunens utveckling, översiktsplanen har stor
påverkan på den framtida styrningen och planeringen av VA-verksamheten.
Översiktsplanens inriktning mot förtätning gynnar generellt en effektiv utbyggnad av
VA-nät. Det är positivt att analysera ekosystemtjänster i samband med utformning av
dagvattenhantering.
Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för dagvattenhantering.
Översiktsplanen stödjer förtätning, vilket innebär att andelen hårdgjord yta inte kan
väntas öka i någon större utsträckning jämfört med nuläget, utan nytillkommande
bebyggelse i första hand sker på redan ianspråktagen mark. Se även i avsnitt 5.1
under Vattenförsörjning.
Översiktsplanen stödjer hantering av klimatanpassning, och bedöms inte föreskriva
exploatering i särskilt utsatta områden. De största riskerna för Borås Stad avseende
klimatanpassning gäller förändrade nederbördsmönster med risker för lokala skyfall.
Översiktsplanen bedöms inte inverka på möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för
vatten. Generellt finns krav i åtgärdsprogram kopplat till vattendirektivet att inte
försämra och att planläggningen skall utvecklas för att förbättra vattenkvaliteten.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god vattenmiljö.
Åtgärdsförslag
Fortsatt arbete med analys av ekosystemtjänster i anslutning till dagvattenhantering.
Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen.

Naturvärden
Förutsättningar
I Borås finns många områden med mycket höga naturvärden, både ur ett kommunalt
perspektiv och ur nationellt och internationellt.
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Borås Stad är en typisk skogs- och mellanbygd. Här finns odlingslandskap med vackra
betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag
med rik flora och fauna. Genom att bevara och sköta dessa områden kan vi lämna
efter oss ett natur- och kulturarv till kommande generationer och öka den biologiska
mångfalden.47
En stor del av kommunens naturvärden är
knutna till odlingslandskapet. Det typiska
odlingslandskapet i kommunen är småskaliga
ängs- och hagmarker som helt eller delvis
omges av grandominerad skogsmark.
Odlingslandskapet måste skötas för att
naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt
hotade av igenväxning, granplantering och
rationalisering i jordbruket.48 Hästen är idag
det dominerande betesdjuret49.
Åren 1996-1997 inventerades
odlingslandskapen i Borås Stad. Inventeringen
ligger till grund för en uppföljning som
genomfördes under 2010. Då återinventerades
ett stort antal lokaler för att se om några stora
förändringar skett i odlingslandskapet. Syftet
var att ge en förbättrad och samlad
kunskapsbild och önskad framtidsbild av
Figur 12 Orkidée vid rikkärret i Häljared.52
odlingslandskapet i Borås. Här finns ängar och
betesmarker med rik flora, lövdungar och grova
träd med sällsynta lavar och mossor samt värdefulla småbiotoper i form av
åkerholmar, renar, öppna diken och dammar.50 I ett internationellt perspektiv har
Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få
motsvarigheter.5152
I Borås finns sex Natura 2000-områden med bevarandeplan:53
-

Mölarp och Kröklingshage – slåtteräng och lövskog
Rölle – ängs- och betesmark och bokskog
Backa – ekhage
Tranhult – ädellövskog
Tattarströmmarna – vattendrag med flodpärlmussla
Abborrås – ängs- och betesmark

I kommunen finns tretton naturreservat. Sex är kommunala: Rya åsar, Flenstorp,
Lindåsabäcken, Vänga mosse, Älmås och Storsjön. De övriga är statliga reservat.54
Översiktsplanen rekommenderar för områden med höga naturvärden:
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Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och
uppväxtmiljöer för djur och växter gentemot åtgärder som på verkar området
negativt.
Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att fortleva på den plats de
finns.
Utför kompensationsåtgärder i de fall sällsynta eller rödlistade arters
livsmiljöer förstörs på grund av ändrad markanvändning.
Värdera naturen som resurs i ekonomiska beräkningssystem.

Det finns ett antal områden som av kommunen bedöms vara opåverkade. Dessa
områdens karaktär som opåverkade ska värnas mot åtgärder som påverkar dem
negativt. Det pågår en landskapskaraktärsanalys för att närmare undersöka och
beskriva kommunens olika landskapskaraktärer. Analysen kommer fördjupa kunskapen om stora opåverkade områden samt utgöra ett underlag för planering av
exempelvis vindkraft och andra åtgärder som kan påverka landskapet.
Det finns även delar av stora natur- och rekreationsområden där merparten av de
förhållanden och kvaliteter som ger området dess värde är koncentrerade och som
man särskilt vill framhålla. Här avses t.ex. friluftsanläggningar, spår och leder och
koncentrationer av höga naturvärden.
I nedanstående kartbild visas skyddsvärd natur i kommunen.

Figur 13 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med
svart ring i figuren.55 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001

Översiktsplanen utfärdar rekommendationer för områden med höga friluftslivsvärden:
-

55

Inom och i anslutning till värdekärnor ska endast åtgärder som främjar naturoch rekreationsvärden tillåtas.

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017
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-

I områden med höga friluftslivsärden ska natur, rekreation och friluftsliv ha
företräde framför annan användning. Tillgängligheten till områdena ska
förbättras och funktioner som stärker friluftslivet ska utvecklas.

Borås stads Grönområdesplan ligger till grund för översiktsplanen och omfattar Borås
centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås och Viared. Syftet med
grönområdesplanen är att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla
grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande.
Samtidigt ska planen även vara en vägledning för samverkan mellan förtätning av
bebyggelsen och bevarande av de gröna värdena i stadens fortsatta utveckling.
Borås Stads grönområden delas i planen in olika kategorier:
-

strövområden
stadsdelsparker
närparker
träffpunkter
gröna stråk för djur- och växtliv
stråk för människan

Den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta en
kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas
(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Behovet av
kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs. i
samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram.56
Konsekvenser
Planförslagets planeringsprinciper värnar naturvärden i kommunen. De
ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls. Invånare har fortsatt
tillgång till kvalitativa grönområden.
Det finns en möjlig intressekonflikt vid förtätning i staden Borås, när konkurrensen om
marken ökar. Detta medför att exploatering av mark i stadsmiljö kräver bevakning av
grönytornas naturvärden och friluftsvärden i ökad utsträckning, jämfört med i nuläget
och i nollalternativet. Tillgång till kvalitativa grönområden är en viktig aspekt för hälsa
och rekreation, men i en stadsmiljö också för attraktiviteten. De sociala värdena i
grönområden är generellt stora, och planeringen av det offentliga rummet i en stad
ska också inbegripa grönområden, se avsnitt 4.2 Sociala och hälsosamma livsmiljöer.
Om rekreation har företräde framför annan användning kan detta samtidigt medföra
högt slitage vilket kan hota höga naturvärden. Det kan också finnas behov av att säkra
andra ekosystemtjänster, exempelvis för dagvattenhantering.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande av naturvärden och tillgång till
grönområden i Borås Stad. När staden förtätas och konkurrensen om tillgänglig mark
ökar riskerar tillgången till grönytor att prioriteras ned.
Åtgärdsförslag
Analys av ekosystemtjänster, inklusive sociotopvärden, i detaljplaneskede.
Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen, som föreskriver
kompensationsåtgärder när exploatering medför att grönområde skadas eller
försvinner. Hänsyn ska tas i eventuell fördjupad översiktsplan och i detaljplan.
56
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Kulturmiljö
Förutsättningar
Det finns i Borås och dess omgivning många gamla odlingslandskap bevarade samt
många miljöer med spår av framförallt textilindustrin. Borås Stads Kulturmiljöprogram
(2001) ger ett samlat kunskapsunderlag och ett handlingsprogram för de
kulturhistoriska intressena i kommunen. Kulturmiljöprogrammet utgör ett stöd i
kommunens samhällsplanering och ger riktlinjer för handläggning i olika delar av
planprocessen. Programmet identifierar följande åtgärder som krävs för att uppnå de
mål programmet satt upp för kulturmiljön:57
-

Säkerställa värdefulla miljöer genom detaljplan eller områdesbestämmelse
Riktad information till fastighetsägare
Minska rivning av äldre byggnader
Aktivt bruka befintliga miljöer
Utökat ängsbruk
Röjning, slåtter, bete i anslutning till åkerholmar, stenmurar etc.

Programmet identifierar även följande tre utredningsområden som bör prioriteras när
det gäller fördjupade studier:58
-

-

Värdefulla miljöer med fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap. Miljöer är
belägna längs en åsrygg som sträcker sig från Rångedala-Finnekumlaupp mot
Tärby, Gingri och Fristad.
Industrimiljöer.
Staden Borås. I Borås finns byggnader av särskilt högt kulturhistoriskt värde som
bör utredas för en ev. byggnadsminnesförklaring. Dessutom finns behov av ökad
kunskap om de tidiga handelsgårdarna av vilka det idag bara finns ett fåtal
välbevarade kvar.

Områden som är riksintressen för kulturmiljövård ska enligt 3 kap 6 § Miljöbalken
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Redogörelse för aktuella
riksintressen för kulturmiljövård finns i avsnitt 2.4.
Konsekvenser
När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed kulturmiljön. Inga riksintressen
för kulturmiljövården ligger inom Borås tätort, dock finns områden som
kulturmiljöprogrammet pekar ut som viktiga för fortsatta studier. I översiktsplanen
rekommenderas följande för kulturmiljövården i Borås:
-

Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som
påverkar området negativt.
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och
utformning av bebyggelse och anläggningar
Skydda kulturhistoriska landskapsvärden från åtgärder som försämrar upplevelsen
och tillgängligheten av dessa

Det finns också i översiktsplanen en övergripande strategi som vill synliggöra Viskan
och Borås textila identitet. Detta innebär att attraktiva bostäder, mötesplatser, parker
och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins
kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den
tätare stadsmiljön.
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Planförslagets strategier och planeringsprinciper bidrar till att kulturhistoriska värden
tas tillvara i området runt Viskan.
Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna bedöms inte
påverka riksintressen för kulturmiljö negativt.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande och utveckling av kulturmiljön i
Borås Stad. Se även avsnitt 4.5 Identitet och kultur.
Åtgärdsförslag
Fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning för att uppnå målen i
kulturmiljöprogrammet.
Översiktsplanens principer behöver följas upp med konkreta åtgärder i detaljplaner
och kommande planering.
Vidare arbete med att ta fram riktlinjer för gestaltning för att stärka, bevara och
utveckla identitet och karaktär, samt förhållande mellan nytillkommande och befintligt
arkitektoniska uttryck. Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar
till att uppnå visionen och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna
identiteten.

6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål59. Målen syftar till att främja
människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga
produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara
natur- och kulturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen är regionalt anpassade. De
regionala tilläggsmålen för Västra Götaland framtagna av Länsstyrelsen fastställdes
under 2015. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta
mot. 15 av de nationella miljökvalitetsmålen är antagna som regionala mål i Västra
Götalands län (målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). Generationsmålet
anger inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske inom en generation
för att miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på vägen för att nå
generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål. De regionala tilläggsmålen
kompletterar de nationella målen och är specifika för Västra Götaland.
Översiktsplanen bedöms påverka flertalet miljökvalitetsmål. För upprättandet av
miljökonsekvensbeskrivningen har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta
att behandla i denna miljökonsekvensbeskrivning (Mål som inte konsekvensbeskrivs är
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård):
-

59

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö
Myllrande våtmarker
Levande skogar
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-

Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt odlingslandskap

Denna rapport skall utöver miljökonsekvenser, även bedöma sociala och ekonomiska
konsekvenser. Utöver de nationella miljökvalitetsmålen, kan därför också det
nationella jämställdhetsmålet vara relevant att bedöma översiktsplanen mot. Målet för
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sitt eget liv. Översiktsplanen bedöms på ett övergripande plan kunna gynna
jämställdhet avseende möjlighet till lika villkor för transport, vardagsliv och service.
Såväl bebyggelseplanering som trafik- och infrastrukturplanering behöver ske så att
gång-, cykel- och kollektivtrafik främjas och därmed kan ge mer jämställda
förutsättningar för män och kvinnor att tillgodogöra sig den tillgänglighet som
transportsystemet ger.60
Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning
för att stimulera arbetsmarknaden.
Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte bli farlig.
Regionala mål:
-

År 2030 är ekonomin oberoende av fossila bränslen.
Minskade utsläpp av växthusgaser från vägtrafik med 40 % år 2020 jmf 1990.
År 2020 ska andelen förnybar energianvändning öka till minst 60 %.

För att uppnå miljökvalitetsmålet och är det av största vikt att samhällsplaneringen i
allt väsentligt styr mot att möjliggöra fossilfritt resande. Planförslaget innebär en
planeringsstruktur som stödjer en ökad kollektivtrafik, och en totalt sett minskad
biltrafik. Nollalternativet stödjer inte planering för hållbart transportsystem i samma
utsträckning.
Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Regionala mål:
År 2020 har utsläppen av:
-

Kväveoxider minskat till 17 000 ton/år
Flyktiga organiska ämnen (VOC) minskat till 29 000 ton/år
Partiklar (PM 2,5) minskat till 2 500 ton/år
Svaveldioxid minskat till 3 000 ton/år

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet i större utsträckning än nollalternativet,
genom att planera för hållbara transportsätt och ge förutsättningar för minskad
biltrafik.
Bara naturlig försurning Den försurande effekten av nedfall och mark-användning
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Regionala mål:
-

60

Färre försurade vatten, år 2020 ska högst 30 % av sjöar och 15 % av
vattendragen i länet vara försurade.

Länsstyrelsen Stockholm 2014
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-

Minskade utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid, se ovan under målet Frisk
luft.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt
och ge förutsättningar för minskad biltrafik.
Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll.
Regionala mål:
-

-

Minskning av farliga ämnen i utgående vatten från reningsverk (t.ex. koppar,
kadmium, bly, kvicksilver, nickel, läkemedelsrester m.fl.). Minskad förekomst
av växtskyddsmedel i ytvatten.
Alla områden med stor risk eller mycket stor risk för människors hälsa eller
miljön ska åtgärdas senast 2050.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Nyinvestering avloppsreningsverk klarar
kapacitet växande befolkning.
Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald mm.
Regionala mål:
-

Minskade utsläpp av kväveoxider, se ovan om målet Frisk luft.
År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha minskat med 7 000 ton/år.
Minskande transport av kväve och fosfor i vattendragen till år 2020.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt
och ge förutsättningar för minskad biltrafik.
Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara,
deras variationsrika livsmiljöer och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Regionala mål:
-

Minst 50 % av de nationellt särskilt värdefulla vattnen avseende natur och
kultur ska 2020 ha ett långsiktigt skydd.
Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella
skyddsföreskrifter år 2020.
2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
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Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Regionala mål:
-

Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella
skyddsföreskrifter år 2020, se ovan under målet Levande sjöar och vattendrag.
2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering, se ovan under
målet Levande sjöar och vattendrag.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö med mera.
Regionala mål

Planförslagets konsekvenser

Ny sammanhållen bebyggelse
lokaliseras så att transporter mellan
viktiga samhällsfunktioner kan ske till
fots eller cykel, kollektivtrafik ska
finnas nära boende.

Planförslaget innebär förtätning av
bebyggelse och därmed ökade möjligheter
till transport till fots, med cykel eller
kollektivtrafik/ ökad möjlighet till att
regionalt mål uppfylls. Nollalternativet
motverkar målet.

2025 ska en tredjedel av invånarnas
resor göras med kollektivtrafik

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

Avståndet till närmsta grön- eller
vattenområde om minst 1 ha ska inte
vara större än 300 meter från
bostäder och skolor.

Grönområdesplanen har Borås definierat
Närparker som ska finnas högst 300 meter
från bostäder och vara minst ca 2 ha.

Synliggöra ekosystemtjänster i fysisk
planering.
År 2020 ska utveckling ske utan att
möjligheten till stadsnära odling och
rekreation inte försämras

VA-planen föreskriver analys av
ekosystemtjänster.
Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

År 2020 ska bebyggelsens
kulturhistoriska och arkitektoniska
värden vara identifierad och
analyserad

Kulturmiljöutredningen hanterar till stor del
detta.

God ljudmiljö

Minskad biltrafik i bebyggd miljö ger
minskat buller. Förtätning kan dock
innebära ökat antal bullerutsatta invånare.
Viktigt att beakta uppfyllelse av riktvärden
vid detaljplaneläggning.
Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

Minskad energianvändning I bostäder
och lokaler
Anpassa samhället till klimatförändringar

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
VA-planen hanterar målet.

Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas
Regionala mål:
-

Ökat antal arter i vardagslandskapet
God miljö för pollinerare
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-

Ökad kunskap om skyddsvärda träd
Ökad kunskap om främmande arter

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Viktigt att beakta naturvärden och biologisk
mångfald i utveckling av tätortsnära grönytor, och avsätta tillräckliga ytor när staden
förtätas.
Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden
Regionala mål:
-

Hållbar markanvändning
Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas
Regionala mål:
-

Förstärkt biologisk mångfald
Skydd av kulturmiljövärden

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks
Regionala mål:
-

Bevarande och skötsel av ängs- och skogsmarker
Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
Bevarande av åkermark
Ökad andel ekologisk produktion
Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

7 Sammanfattande slutsatser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar
med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms
sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara:
-

Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande.
Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka
segregationen.
Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt.

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår
generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står
transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför
avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar.
För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt
hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det
innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och
att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör
transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till
vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är
helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås
stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar
av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra,
mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart
transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt
och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och
kollektivtrafikhållplats.
Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social
aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor.
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för
ytor för mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är
samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt
för den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse
genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med
kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga
mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt
att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte
skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr
genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn
på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares
sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.

Datum: 2017-01-27

MKB Samrådshandling 170127 ÖP Borås

Sida 49 (52)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för
miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk,
men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc.
Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna
Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv,
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt
Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena
sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i
kommande planeringsskeden och inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella
miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid
förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att
eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa,
samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.
Sammanfattande åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig
bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan
förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra
översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation
tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten återges i detalj under varje avsnitt, och beskriver i första
hand åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att
förverkliga potentiella positiva konsekvenser av översiktsplanen. Nedan beskrivs
övergripande förslag till åtgärder för att förverkliga strategier i översiktsplanen, och i
förlängningen därmed förverkliga Borås vision.
-

Fördjupning för sociala konsekvensanalyser i fortsatt planering, där sociala
konsekvenser relateras till en helhetssyn för hela hållbarhetsperspektivet.

-

Vidare arbete med programhandlingar för fördjupningar i program och
fördjupade översiktsplaner och/eller strategier.

-

Samarbete mellan förvaltningarna och med kommunala bolag,
förvaltningsgemensamt strategiarbete. Generellt bedöms en framgångsfaktor
vara att bedriva förvaltningsövergripande arbete, i syfte att värna värden som
är centrala för att nå målen i översiktsplanen

-

Utarbeta konkreta verktyg i planeringsprocessen, i form av exempelvis
handlingsplaner och checklistor för vilka värden som skall hantera i
detaljplaneskedet vilka är extra viktiga för att nå översiktsplaneringens mål.

-

Stråkanalys som verktyg i detaljplanering för att visa planförslag i förhållande
till värden som behöver värnas och om detaljplanen stärker eller försvagar
riskområden.
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