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Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om läget på förvaltningen med 

anledning av Covid-19. 

Avdelningschef Alf Iwarson och Stadsjurist Lars-Olof Danielsson informerar 

om den juridiska tvisten med företaget AKEA. 

HR-chef Jessika Olausson informerar om arbetet på Tekniska förvaltningen 

med Ferieungdomar till sommaren. 

Avdelningschef Christer Norberg redogör för vad som skett med ärendet 

skolskjuts med taxifordon som Tekniska nämnden behandlade på 

sammanträdet den 28 april. 

Avdelningschef Christer Norberg redogör för samtal som förs med några 

kommuner i Sjuhärad om ett möjligt samarbete kring färdtjänst. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om arbetet med ett 

parkeringsledningssystem i Borås.               
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Ekonomiuppföljning, Tertial 1 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning skall 

resultatet för april 2021 jämte prognos ha inkommit till Kommunstyrelsen 

senast 20 maj. För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens 

presidium vid sitt möte 2021-05-18 godkänt och översänt densamma till 

Kommunstyrelsen. 

Tekniska förvaltningen redovisar rapportens innehåll vid dagens nämndsmöte.               

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2021 2021-05-14                                

Samverkan 

Information lämnad på FSG 2021-05-19. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande 
infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

 
Tekniska nämnden förutsätter att nämndens budgetram minskas med 260 tkr för att kompensera för 
sänkta kapitalkostnader som nu fastställts för år 2021. Totalt underskott för hela nämnden prognosticeras 
bli 9 229 tkr. 

Prognostiserade budgetavvikelser redovisas under respektive avdelnings redovisning under avsnitt 4.3 
och 5.3. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Dialog hålls löpande med Grundskoleförvaltningen för 
att se över hur skolskjutsverksamheten kan effektivi-
seras utan att elever drabbas. Utredningen är påbör-
jad genom ny upphandling av skolskjutstrafik med 
taxifordon med ny upphandlingsstrategi. Arbetet med 
rutt-optimering av skolskjutsar kommer få förändrat 
arbetssätt under hösten.  

2.2 Livskraftig stadskärna 

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

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra ytter-
ligare gångfartsområden.  Genomfört Gångfartsområde är en trafikregleringsform som 

ställer krav på utformning där fordon inte får framföras 
med högre hastighet än gångfart. Fordonstrafik är allt-
så tillåtet med restriktioner. Gågata är en annan reg-
leringsform där motorfordon i grunden är förbjuden 
med vissa undantag för ”nyttotrafik” och korsande 
trafik. 
 
Om meningen med uppdraget är att minska biltrafiken 
i stadskärnan och ge bättre förutsättningar för triv-
sammare mötesplatser och prioritera gående och 
cyklister så förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås Stads vision om att göra delar av 
stadskärnan bilfri. Tekniska nämnden kommer vid för-
ändringar i centrum utreda lämplig regleringsform 
varav gångfartsområde är en möjlighet. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
6,7 
 
Utfall År 2020 
10,2 
 
Utfall T1 2021 
10,9 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
5,8 
 
Utfall År 2020 
3,7 
 
Utfall T1 2021 
4,2 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av reha-
biliterande insatser. 

 
Förvaltningens fortsatta arbete påverkas stort på grund av covid-19 vilket har lett till en ökad sjukfrånvaro 
under 2021. Den relativt höga sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan beror på att personalen tar sitt 
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ansvar och följer de restriktioner som är satta för att förhindra smittspridningen i samhället genom att 
sjukskriva sig vid förkylningssymptom. Då man i dagsläget kan sjukskriva sig utan läkarintyg i 21 dagar 
är det svårt att arbeta aktivt med sjukfrånvaron. När restriktioner och rekommendationer förändras 
planerar förvaltningen att återuppta det aktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron.  

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Under covid-19 har flertalet av färdtjänstverksamhetens kunder valt att inte åka i samma utsträckning till 
olika aktiviteter, flertalet av kundernas dagliga aktiviteter stängde även ner. Detta har påverkat behovet 
av både bokning och antal resor för förvaltningens kunder. Det har inneburit ett minskat behov av att 
fylla eventuella sjukluckor då man har klarat av en lägre bemanning vid dessa verksamheter under året.  

 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam. 

 Ej genomfört Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med 
Clear Channel gäller till och med 2023-12-31. Nytt 
avtal kommer tidigast att tecknas efter denna tid-
punkt. I nu gällande avtal står "Reklamens innehåll får 
ej strida mot god svensk reklamsed eller mot svensk 
lag". 

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

 Ej genomfört Tekniska nämnden kommer att utreda differentiering 
av taxan gällande markupplåtelse för gångbane-/fri-
luftsserveringar och restaurangverandor med avsikt 
att redovisa uppdraget i anslutning till nämndens för-
slag till budget 2022. 

3 Intern kontroll 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 293 3 935 3 662 420 -3 242 -200 

Avgifter och övriga intäkter 32 821 78 752 25 170 25 060 -110 -4 095 

Summa intäkter 33 114 82 687 28 832 25 480 -3 352 -4 295 

Personal -14 017 -48 684 -16 055 -14 749 1 306 72 

Lokaler -5 692 -14 465 -4 822 -5 349 -527 49 

Material och tjänster -37 339 -128 381 -47 478 -40 175 7 303 -2 513 

Kapitalkostnader -15 585 -47 775 -15 707 -15 852 -145 0 

Summa kostnader -72 633 -239 305 -84 062 -76 125 7 937 -2 392 

Buffert (endast i budget)  -1 582 -527  527 0 

Nettokostnad -39 519 -158 200 -55 757 -50 645 5 112 -6 687 

Kommunbidrag 54 133 158 200 55 757 55 757   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 14 614 0 0 5 112  -6 687 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 14 614   5 112  -6 687 

Ackumulerat resultat  29 188     

Resultatanalys 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 2020-12-
31 Utfall 2021-04 Återstår 

Mobility Management 1 000 933 84 -17 

Konsultinsatser 1 500 480 28 992 

Bullerkartläggning 500 276 0 224 

Summa 3 000 1 689 112 1 199 
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Parkering       

Intäkt 5 558 19 600 5 292 4 833 -459 -1 800 

Kostnad -2 535 -8 313 -2 769 -2 516 253 0 

Nettokostnad 3 023 11 287 2 523 2 317 -206 -1 800 

Beläggningsunderhåll       

Intäkt 8 310 0 0 135 135 0 

Kostnad -1 666 -1 600 0 -458 -458 0 

Nettokostnad 6 644 -1 600 0 -323 -323 0 

Vinterväghållning       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -11 210 -27 100 -15 549 -16 623 -1 074 -1 500 

Nettokostnad -11 210 -27 100 -15 549 -16 623 -1 074 -1 500 

Övrig väghållning       

Intäkt 10 730 17 120 5 707 9 340 3 633 -1 500 

Kostnad -34 001 -112 426 -38 683 -33 687 4 996 -1 200 

Nettokostnad -23 271 -95 306 -32 976 -24 347 8 629 -2 700 

Arbetsmarknadsinsatser       

Intäkt 925 6 284 2 095 1 329 -766 -790 

Kostnad -6 305 -21 384 -7 076 -6 600 476 -214 

Nettokostnad -5 380 -15 100 -4 981 -5 271 -290 -1 004 

Skogsverksamhet       

Intäkt 4 739 26 417 8 806 6 783 -2 023 0 

Kostnad -4 640 -21 487 -7 146 -4 560 2 586 0 

Nettokostnad 99 4 930 1 660 2 223 563 0 

Naturvård       

Intäkt 210 4 356 3 963 118 -3 845 -200 

Kostnad -1 449 -8 306 -1 566 -1 269 297 200 

Nettokostnad -1 239 -3 950 2 397 -1 151 -3 548 0 

Parker       

Intäkt 6 300 100 75 -25 0 

Kostnad -7 181 -28 675 -7 962 -6 843 1 119 0 

Nettokostnad -7 175 -28 375 -7 862 -6 768 1 094 0 

Övrigt       

Intäkt 2 636 8 610 2 870 2 867 -3 -5 

Kostnad -3 647 -11 596 -3 839 -3 568 271 322 

Nettokostnad -1 011 -2 986 -969 -701 268 317 

       

Totalt       

Intäkt 33 114 82 687 28 833 25 480 -3 353 -4 295 

Kostnad -72 634 -240 887 -84 590 -76 124 8 466 -2 392 

Nettokostnad -39 520 -158 200 -55 757 -50 644 5 113 -6 687 
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Gatuavdelningen 

För vinterväghållningen prognosticeras efter april månad en avvikelse på 1 500 tkr, efter tre månader med 
ogynnsam väderlek under vårvintern. 

Kostnaden för belysning prognosticeras att överskrida budget med cirka 1 200 tkr. Kostnadsökningen är 
kopplat till ett stort antal kabelfel som till stor del förorsakats av de omfattande fibergrävningarna som 
utförts 

Minskade besök till centrum till följd av pandemin har inneburit minskade intäkter för parkering. Sett 
över året prognosticeras 1 800 tkr lägre parkeringsintäkter jämfört med budget. 

För övrig väghållning syns minskade intäkter om cirka 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restauranger 
och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Dessutom återfinns på denna rad ett överskott på 
317 tkr för kapitalkostnader, vilka blivit lägre än budgeterat men som förutsätts bli avräknade från årets 
budget och innebär därför ingen prognosavvikelse. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Park-och skogsavdelningen 

För arbetsmarknadsinsatser syns ett prognosticerat underskott då enheten haft svårt att fylla de platser 
som erbjuds anvisad personal. Dialog pågår med Arbetslivsförvaltningen. Minskat antal anvisade per-
soner resulterar i färre debiterbara dagsverken vilket påverkar intäkterna negativt. Enheten har många 
uppdrag men dessa tar längre tid att genomföra när arbetskraft saknas. 

Kalkningsverksamheten avviker eftersom att statsbidraget från Länsstyrelsen för gjorda och planerade 
insatser som finansierar verksamheten dragits ned. En neddragning av kalkningsentreprenaden görs med 
motsvarande mängd vilket gör att nettot blir oförändrat. 

Parkenheten har ökade kapitalkostnader jämfört med budget på 57 tkr vilka förutsätts bli kompenserade 
i budget, och innebär därmed ingen prognosavvikelse. Parkenheten har haft en vakans under de första 
månaderna som nu är tillsatt, det överskott som vakansen skapat planeras att användas för försköning av 
staden. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Administration och nämnd 

På grund av en vakans och en sjukskrivning (ej arbetsrelaterad) ses ett överskott om drygt 300 tkr. I övrigt 
inga väsentliga avvikelser. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 53 160 53 58 5 13 

Avgifter och övriga intäkter 4 835 16 579 5 526 3 292 -2 234 -3 391 

Summa intäkter 4 888 16 739 5 579 3 350 -2 229 -3 378 

Personal -6 436 -22 537 -7 433 -6 728 705 -112 

Lokaler -559 -1 499 -499 -617 -118 -59 

Material och tjänster -24 310 -69 082 -23 394 -21 361 2 033 1 007 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -31 305 -93 118 -31 326 -28 706 2 620 836 

Buffert (endast i budget)  -771 -257  257  

Nettokostnad -26 417 -77 150 -26 004 -25 356 648 -2 542 

Kommunbidrag 25 674 77 150 26 004 26 004   

Resultat efter kommunbidrag -743 0 0 648  -2 542 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -743   648  -2 542 

Ackumulerat resultat  0     

Resultatanalys 

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
aug 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Färdtjänst -20 875 -59 567 -20 187 -19 906 281 -1 068 

Riksfärdtjänst -772 -2 493 -828 -399 429 470 

Särskoleskjuts -4 342 -14 319 -4 743 -4 198 545 0 

Skolskjuts 54 0 7 -33 -40 0 

Bilpool -481 0 4 -820 -824 -1 944 

Buffert 0 -771 -257 0 257 0 

Summa -26 416 -77 150 -26 004 -25 356 648 -2 542 
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Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

Färdtjänstresandet är relativt lågt beroende på covid-19. Intäkter för egenavgifter minskar med cirka 
500 tkr jämfört med budget, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnadsskydd 
blir effekten inte stor. 

Kostnaderna för färdtjänstresor ligger efter april något under budget. Den avtalade leverantören för fast 
trafik används för andra transporttjänster inom Borås Stad vilket gör att kostnaderna inte sjunker trots 
minskat antal resor. Tekniska nämnden ser positivt på att kunna bidra till att utföra andra samhällsnyttiga 
tjänster under covid-19 med hjälp utav färdtjänstchaufförer såsom hemleverans av matkassar till risk-
grupper och även transporter av självtest av covid-19. Prognosen för fordonstrafiken är mycket osäker 
och kostnadsutvecklingen följs noga av förvaltningen. Ett eventuellt beslut kring återinförande av sam-
åkning kommer kunna påverka kostnadsmassan positivt, då förväntan är att antal resor skjuter i höjden 
när vaccin väl erbjudits till den stora massan. 

En miljöbonus för färdtjänstens specialfordon påverkar resultatet med cirka 100 tkr per månad och det 
innebär då att alla fasta färdtjänstfordon körs på fossilbränslefritt drivmedel. 

Totalt prognosticeras ett underskott för dessa verksamheter på 600 tkr. 

Särskoleskjuts 

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det 
senaste åren har ökat från 100 elever till dagens dryga 140, vilket innebär fler fordon och chaufförer. 
Tjänsten beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska nämnden. Prognosen visar på ett 
nollresultat jämfört med budget men är mycket osäker då elevantalet för hösten ännu inte är klart ifrån 
Grundskoleförvaltningen. Om ytterligare några elever tillkommer krävs fordonsinköp samt nyanställning 
av chaufför då fordonen i dagsläget i princip är fullbelagda. 

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

Bilpool 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar på grund av covid-19. 
Intäkterna beräknas landa drygt 2 800 tkr sämre än budgeterat, helheten beror på covid-19. Kostnaderna 
för denna verksamhet är relativt fasta där leasade fordon på flerårskontrakt står för majoriteten, de kon-
trakt som löper ut under året planeras inte att ersättas av nya fordon utan fordonsflottan minskar så fort 
tillfälle ges vilket beräknas landa cirka 1 000 tkr lägre än budget. Kostnader för p-platser i garage över-
stiger dock budget med 160 tkr. Totalt prognosticeras ett underskott på verksamheten på knappt 
2 000 tkr. 

6 Konsekvenser av coronaviruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att arbeta på distans, inklusive digitala 
nämnd-och presidiemöten redan från mars 2020. 

Gatuverksamheten kommer att erhålla lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 3 300 tkr. Cirka 
1 800 tkr beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

För Park- och skogsavdelningens verksamheter prognostiseras för OSA-enheten ökade transportkost-
nader på 30 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. 

Persontransportavdelningen har inom färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men 
även minskade kostnader för taxifordon. De fasta fordonen nyttjas dock i stor utsträckning som tidigare 
eftersom ensamåkning tillämpas. En del utav överkapaciteten nyttjas för andra transporttjänster såsom 
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egentester för medarbetare och matkassar till riskgrupper. Under de fyra första månaderna har cirka 550 
matleveranser skett, och drygt 3 000 tester har transporterats. 

Bilpoolens intäkter har minskat genom minskad uthyrning då de flesta möten sker digitalt. 

Verksamhet/Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade parkeringsintäkter -1 800 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Ökade transportkostnader för OSA-verksamhet -30 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst och riksfärdtjänst -820 

Minskade kostnader riksfärdtjänst +500 

Kostnader för taxifordon nyttjade för transport av egentester och 
matkassar 

-450 

Minskade intäkter bilpool -2 840 

Summa -6 940 

7 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med 
aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen kommer att renovera ett antal lekplatser under 
2021 och de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. 

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträck-
ning än män upplever att mörka ytor och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, 
lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 
Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Under 2020 var det 82 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 19 
kvinnor och 21 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

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

8.1 Väghållning, skog, parker m m 

8.1.1 Väghållning 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Vinterkostnad (tkr) 11 210 19 565 27 100 16 623 

8.2 Persontransporter 

8.2.1 Färdtjänst 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal färdtjänstresor 88 395 217 807 250 000 70 890 

9  Investeringar 

9.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  Godkänd 
utgift Budget 2021 Utgift april 

2021 
Avvikelse 

2021 Prognos 

Investeringar årliga 
anslag  26 500 1 340 25 160 27 500 

Investeringar som löper 
över flera år 68 000 100 600 4 614 95 986 102 140 

Summa 68 000 127 100 5 954 121 146 129 640 
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9.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 
Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 0 8 500 8 500 

Borås flygplats 500 0 500 500 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 4 000 25 3 975 4 000 

Program för tillgänglighet 1 000 0 1 000 1 000 

Reinvestering gatubelysning 1 000 0 1 000 2 000 

Utbyggnad kabelskåp 2 000 462 1 538 2 000 

     

PARKVERKSAMHET     

Grönområdesplan 1 000 0 1 000 1 000 

Lekplatser/mötesplatser 5 000 89 4 911 5 000 

Div. mindre parkinvesteringar 3 000 764 2 236 3 000 

Gåshult, byggnader 500 0 500 500 

Summa 26 500 1 340 25 160 27 500 

Analys 
Reinvestering gatubelysning 

Till följd av ett ålderstiget belysningsnät har kostnaderna för bland annat utbyte av äldre elkablar för att 
åtgärda slocknade lampor ökat under senare år. Fibergrävningarna har påskyndat denna utveckling. Tek-
niska nämnden har i sina budgetframställningar beskrivit denna utveckling vilket hittills inte har resulterat 
i utökade budgetanslag. Då belysning har stor inverkan på människors upplevda trygghet är det av stor 
vikt att Tekniska nämnden har möjlighet att åtgärdar slocknad belysning snarast möjligt. Ofta handlar det 
om utbyte av elkablar på sträckor mellan belysningsstolpar. I en del fall byte av såväl stolpar som arma-
turer. Under 2021 har större kabelfel på Magasinsgatan, Lilla Brogatan, 1:a Villagatan och ”Parkabacken” 
lagats. Prognosen för året är att budgeten på 1 000 tkr kommer att överskridas med cirka 1 000 tkr. 

9.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2021 Utgift april 
2021 Prognos 2021 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

VÄGHÅLLNING       

Attraktiv stad  12 460 5 14 000  2 

Diverse mindre gatu- 
och broarbeten  10 107 275 10 107  2 

Gång- och cykelvägar  13 234 1 603 13 234  2 

Kollektivtrafik  8 632 2 406 8 632  2 

Ny Nybro 44 000 29 773 218 29 773 44 000 1 

Promenadstråk utmed 
Viskan  4 926 3 4 926  2 

Upprustning 
centrummiljöer  5 904 0 5 904  2 
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Tkr Godkänd utgift Budget 2021 Utgift april 
2021 Prognos 2021 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

 
PARK 

      

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

Kronängsparken 18 000 12 564 104 12 564 18 000 1 

Summa 68 000 100 600 4 614 102 140 68 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Attraktiv stad 

Inför Borås Stads 400 års-firande begärde Tekniska nämnden medel för ombyggnad av platsbildningen 
vid kvarteret Eko 10 utmed Västerlånggatan, extra satsning på julbelysning samt markarbeten runt 
jubileumsskulpturen. Av begärda 15 mnkr erhölls 8 mnkr vilket har inneburit att enbart genomförande 
av projektet vid kvarteret Eko 10 kommer att överskrida tillgängliga medel trots att 800 tkr kommer att 
finansieras från projektet Promenadstråk utmed Viskan. Med en mindre satsning på julbelysning och med 
utökning av befintlig markvärmeanläggning vid jubileumsskulpturen prognosticeras ett överskridande på 
drygt 1 500 tkr. Huvudsakliga markarbeten runt jubileumsskulpturen förväntas inrymmas inom den 
donation som staden erhållit. 
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Revisionsrapport- Uppföljande granskning av 

samhällsplanering och bostadsbyggande 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar synpunkterna i rapporten men har inga förslag på 

åtgärder från nämndens sida. Tekniska nämnden ansvarar inte för processerna 

för samhällsplanering oh bostadsbyggande men deltar där så behövs. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har som en av fyra nämnder mottagit revisionsrapporten 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås 

Stad. Nämnden ska senaste den 28 maj 2021 skicka in ett svar på rapporten 

med planerade åtgärder till Stadsrevisionen. Syftet med rapporten är att följa 

upp en granskning som genomfördes år 2017 och ge en nulägesanalys av hur 

området ser ut nu. Revisionen har utgått från ett antal revisionsfrågor och 

metoderna för granskningen har bestått av dokumentstudier, statistik och 

intervjuer och tjänstemän på förvaltningar och bolag. 

I granskningen presenteras att det finns en skillnad mellan Borås och jämförbar 

kommuner beträffande nyproducerade bostäder och att skillnaden har ökat 

sedan 2017. Stadsrevisionen bedömer att vissa tidigare brister är åtgärdade men 

att det behövs mer arbete inom områden mark-, trafik- och parkeringsfrågor. 

Samverkan och samordningen inom kommunen bedöms också behöva 

utvecklas ytterligare.  

För Tekniska nämndens del framkommer det i granskningen att 

intervjupersoner menar att det är angeläget med tydliga prioriteringar när det 

gäller trafik- och parkeringsfrågor. Styrande dokument i form av Trafikplan och 

Parkeringsstrategi som Kommunstyrelsen ansvarar för håller på att utarbetas 

och förväntas inom en snar framtid sändas på remiss. 

Tekniska nämndens berörs också av de synpunkter som förs fram vad gäller 

samverkan och samordning då förvaltningen ingår i de forum som finns inom 

samhällsplaneringen på förvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 2021-02-24 

2. Rapport- Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande                            
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UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV  SAMHÄLLSPLANERING 
OCH BOSTADSBYGGANDE I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostadssitu-
ationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än 
tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande doku-
ment, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa 
delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. 
Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveck-
ling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedöm-
ning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. 

I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill 
bygga bostäder. Detta tillsammans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås under-
stryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att 
skapa förutsättningar för bostadsproduktion. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport tillställs berörda nämnder och Kommunstyrelsen. Svar med planerade 
åtgärder emotses senast 2021-05-28.

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2021-02-15

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
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Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande

Inledning
Stadsrevisionen genomförde 2017 en granskning av Borås Stads samhällsplanering och bostads-
byggande. Granskningen visade att förutsättningarna för samhällsplanering och bostadsbyggande 
var oklara på flera områden. 

Stadsrevisionen konstaterade att det var väsentligt att Kommunstyrelsen och berörda  nämnder 
 säkerställde att styrdokument och planer inom området uppfyllde lagstiftarens intentioner avseende 
utformning, innehåll och omfattning. Uppföljningen av måluppfyllelsen till Kommunfullmäktige 
behövde ses över för att säkerställa en ändamålsenlig rapportering.

Förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarade 
behoven hos bostadssökande behövde förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och 
kvalitativa mål på området kunde nås. För att detta skulle vara möjligt bedömde 
Stadsrevisionen att det krävdes en utveckling av förutsättningarna i enlighet med 
granskningsresultaten, med ställnings-taganden och prioriteringar som tydliggjorde var och hur 
staden ska växa.
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Syfte och frågeställning
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års granskning 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Följande revisionsfrågor har formulerats:

• Vilka styrdokument och planer har Borås Stad inom området?

• Hur rapporteras måluppfyllelse och utfall inom området till Kommunfullmäktige?

• Hur har styrning och samordning inom området utvecklats sedan 2017?

• Vilka övriga åtgärder har genomförts inom området i Borås Stad sedan 2017?

• Hur har behovet av bostäder utvecklats i Borås sedan 2017?

• Hur har nyproduktionen av bostäder utvecklats i Borås sedan 2017?

1.2 Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att omfatta Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, de kommunala bostadsbolagen och Borås 
kommuns parkerings AB.

1.3 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från kommunallagen (KL), lagen om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar (BFL), lagen om riktlinjer för markanvisningar och plan- och bygglagen (PBL). 
Revisionskriterier är även lokala styrdokument inom området. 

1.4 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Andreas Ekelund. Granskningsmedarbetare är Emma Sandell.

1.5 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier, genomgång av relevant statistik och intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar och bolag.

2 GRANSKNINGSRESULTAT
Granskningsresultat presenteras inledningsvis genom en enkel genomgång av de mest grundläg-
gande delarna av granskningens revisionskriterier. Sedan följer en sammanställning av  statistik 
inom området. Därefter kommer en redogörelse av granskningsresultat i den uppföljande gransk-
ningen i förhållande till granskningsresultat från 2017. Granskningsresultat från 2017 redogörs 
för i dessa delar i kursiv text. 

2.1 Lagar och regler
Plan- och bygglagen (2010:900)
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och om 
byggande. Planprocessen består främst av två delar, översiktsplan och detaljplan. 



5

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande

Kommunernas arbete med Översiktsplan regleras i 3 kap. PBL. Översiktsplanen är en kommun-
täckande plan som visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutveckling och andra 
förhållanden som berör den fysiska miljön. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den lång-
siktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Den 1 april 2020 ändrades plan- och bygglagen, PBL.1 Från och med 9 september 2020 och 
fram till det ordinarie valet 2022 ska länsstyrelserna redovisa underlag som ingår i kommunernas 
arbete med sina planeringsstrategier. I planeringsstrategin ska kommunerna bland annat pröva 
översiktsplanens aktualitet. Kommunerna ska under perioden efter valet 2022 och senast 11 
september 2024 ha antagit en planeringsstrategi.

En detaljplan ska enligt PBL 4 kap. upprättas för ny samlad bebyggelse eller för ny enstaka bygg-
nad som har betydande inverkan på omgivningen. Detaljplanen ligger till grund för framtida 
beslut om bygglov. 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjning
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Lagen innebär bl.a. att:2 

• Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder.

• Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje man-
datperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer
upprättas och antas av kommunfullmäktige.

• Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur kommunen tagit hänsyn
till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska ut-
vecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och mark-
nadsförutsättningar.

Lag (2014:899) om riktlinjer för markanvisning
Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. En kommun 
ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. En kommun 
som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.3

1 Lag (2020:76) om ändring i plan och bygglagen
2 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och Lag (2013:866) om ändring i lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar.
3 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 2 §
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2.2 Bostadsbyggande i Borås Stad
Jämförelser inom bostadsbyggande 
I syfte att kartlägga hur bostadsbyggandet i Borås utvecklats sedan granskningen 2017 och för 
att genomföra jämförelser på nationell och regional nivå har relevant statistiskt material från 
rapporten 2017 uppdaterats.4 Jämförelser har gjorts med liknande kommuner.5 En genomgång 
av färdigställda lägenheter i Borås Stad jämfört med liknande kommuner i Sverige ger följande 
utfall avseende perioden 2011–2019:6

Diagram 1

Sammanställningen visar att antalet färdigställda lägenheter i Borås Stad ligger på en relativt 
jämn nivå om strax över 400 lägenheter per år för perioden 2013 till 2017. Från 2014 och framåt 
ökar skillnaden mellan Borås Stad och medelvärdet för övriga 100 gruppen från 111 lägenheter 
2014 till 583 lägenheter 2016. Jämförelsegruppens medelvärde har för perioden 2014–2016 
fördubblats medan Borås Stads utfall ökat marginellt. Under 2017 och 2018 minskar färdig-
ställda lägenheter i Borås Stad något medan utvecklingen ökar i ungefär motsvarande grad i 
jämförelsegruppen. För 2019 ökar utfallet för Borås Stad med 254 lägenheter medan utfallet för 
jämförelsegruppen minskar. 2019 färdigställdes 597 nya lägenheter i Borås Stad vilket medför att 
Kommunfullmäktiges målsättning om 600 nya lägenheter är mycket nära att uppnås för första 
gången sedan 2015. Det behov som beslutats om av Kommunfullmäktige i Översiktsplanen om 
c:a 15 000 nya lägenheter fram till 2035 (vilket motsvarar c:a 880 nya lägenheter per år) uppnås 
inte under 2018 eller 2019. 

4 Materialet är till största delen hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas för boende, byggande och bebyggelse:  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/ 
5 Liknande kommuner har i granskningen definierats som de kommuner i Sverige som har en befolkning över 100 000 invånare undantaget 

storstadskommunerna. Jämförelsegruppen brukar kallas ”100-gruppen” och består av: Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Umeå, 

Huddinge, Eskilstuna, Uppsala, Lund, Jönköping, Helsingborg och Borås. Samtliga kommuner utom Huddinge tillhör kommungrupp B3. 

För mer information om kommungrupper se: Sveriges kommuner och Regioner; Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning av Sveriges 

kommungruppsindelning, 2017:12ff. Som jämförelsetal har medelvärde för 100 gruppen använts.
6 Sammanställningen innefattar samtliga färdigställda lägenheter oavsett hustyp och inkluderat tillskott av ombyggnation för respektive år.
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SAMMANLAGD PLANBEREDSKAP FÖR BOSTÄDER I BORÅS

Antal per 1 000 invånare, jämfört med kommungruppen Större stad

ANTAL PERSONER PER LÄGENHET I BOSTADBESTÅNDET 2013–2019

För att kartlägga nyproduktionens inverkan på bostadsbeståndet i förhållande till befolknings-
ökning har en sammanställning gjorts avseende dessa båda områden för perioden 2013–2019. 
Sammanställningen visar på följande utfall.7 

Diagram 2

Sammanställningen visar att befolkningen i Borås Stad ökat mer än bostadsbeståndet under 
perioden 2013–2019, dvs. att antal personer per lägenhet i bostadsbeståndet ökar. Utvecklingen 
i jämförelsegruppen visar att bostadsbeståndet där ökat mer än befolkningen vilket innebär att 
antal personer per lägenhet minskat. Från att ha haft på 0,04 fler personer per lägenhet i lägen-
hetsbeståndet än jämförelsegruppen 2013 har Borås Stad 2019 0,10 fler personer per lägenhet i 
lägenhetsbeståndet. Sammantaget kan avvikelserna mellan Borås och 100 gruppen verka små, 
en skillnad på 0,10 personer per lägenhet under 2019. Men omräknat till antalet lägenheter som 
skulle krävas i Borås Stad för att ligga på samma värde som jämförelsekommunerna i 100 gruppens 
medelvärde, innebär skillnaden att omkring 2 600 lägenheter behöver tillföras bostadsbeståndet 
i Borås. Skillnaden har ökat från 2000 lägenheter 2016 till 2600 lägenheter 2019.8

För att kartlägga Borås Stads planberedskap i förhållande till jämförbara kommuner har ned-
anstående diagram hämtats från SKR:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020. 
Planberedskap förklaras i jämförelsen som antalet planlagda men inte utnyttjade byggrätter.9 

Diagram 3

7 Sammanstallningen bygger på uppgifter från SCB Statistikdatabas för befolkning: https://www.scb.se/BE0101  och SCB Statistikdatabas 

för befintligt bostadsbestånd: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/

bostadsbyggande-och-ombyggnad/bostadsbestand/ 
8 Beräkningen baseras på det antal lägenheter som behövs för att komma ned i 2,01 lägenheter per innevånare i Borås. Med utgångspunkt 

i Borås Stads befolkning 2019 om 133 022 personer och ett bostadsbestånd om 53 621 lägenheter totalt i beståndet 2019, vilket ger 2,11 

personer per lägenhet. För att komma ned i 2,01 personer per lägenhet skulle det behövas c:a 56 230 lägenheter i beståndet,  

dvs. ytterligare 2 608 st.
9 SKR: Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020 – Kommunrapport för Borås. I kommungruppen större städer ingår bl.a. samtliga 

kommuner i 100-gruppen: https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang.11728.html. 
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De öppna jämförelserna visar att Borås Stads planberedskap är lägre än jämförbara kommuners. 

De öppna jämförelserna visar bl.a. också att Borås Stad ligger lägre än jämförbara kommuner i 
kommungruppen större städer 2014–2015, 2016–2017 och 2018–2019 när det gäller:10 

• Antal planlagda bostäder per 1 000 invånare

• Antal bostäder som beviljats bygglov per 1 000 invånare

• Antal färdigställda bostäder per 1 000 invånare

Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren ökat produktionen av detaljplaner. En ge-
nomgång av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetssystem ByggR visar att det antagits i 
genomsnitt 13,75 detaljplaner per år perioden 2017–2020 vilket kan jämföras med 8,75 detalj-
planer i genomsnitt per år för perioden 2013–2016. Antalet bostäder i antagna detaljplaner har 
också ökat från totalt c:a 120 i genomsnitt per år för perioden 2013–2016 till c:a 900 i genomsnitt 
per år för perioden 2017–2020.11

2.2 Borås Stads styrning och styrande dokument
Stadsrevisionen bedömde 2017 att Kommunstyrelsen i huvudsak följde lagar och regler avseende fram-
tagning av olika riktlinjer och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och bostadsbyggnadspro-
cessen. Styrdokumenten uppfyllde däremot inte fullt ut lagstiftarens intentioner avseende utformning, 
innehåll och omfattning. Avsteg konstaterades i Översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Styrdokumenten som var framtagna saknade viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås Stad saknade dessutom väsentliga styrdokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen.

Borås Stads styrdokument inom området 2020 
Kommunfullmäktige antog 2018 en ny översiktsplan 2018.12 Stadsledningskansliet har under 
2018 och 2019 tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna är uppdelade i tre olika delar – Riktlinjer 
för bostadsförsörjning (del 1), Handlingsplan för bostadsbyggande (del 2) och befolknings- och 
bostadsanalys (del 3). Endast del 1 – Riktlinjer för bostadsförsörjning är fattad beslut om av 
Kommunfullmäktige.13 De andra delarna av riktlinjerna är redovisade för Kommunstyrelsen.14 

Utöver ovanstående har Borås Stad Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark som gäller 
fram till 2021 och Riktlinjer för markanvisning av bostäder antagna 2017. Vidare har Borås Stad 
flertalet andra upprättade styrdokument som berör området. Bland annat finns styrdokument 
avseende avfall, dricksvatten, avlopp, trädvård, energi- och klimat, och grönområden. Därutöver 
finns en framtagen handbok för stadsmiljön.15 

10 Ibid.
11 Genomgången bygger på statistik om antal antagna detaljplaner och antal bostäder i antagna detaljplaner 2011–2020 från 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetssystem ByggR.  
12 Borås Stad; Översiktsplan för Borås, antagen av KF 12 april 2018.
13 Borås Stad; Riktlinjer för bostadsförsörjning, antagen av KF 19 juni 2019, 
14 Befolknings och bostadsanalys, redovisad i KS 3 juni 2019. Handlingsplan för bostadsbyggande, redovisad i KS 14 april 2020.
15 Borås Stad; Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, antagandedatum saknas. Borås Stad; Riktlinjer för markanvisning av bostäder, 

2017. Borås Stad; Avfallsplan, 2017 och 2020. Borås Stad; Plan för vatten- och avlopp, 2016. Borås Stad; riktlinjer för dricksvatten- och 

avloppsförsörjning, 2016. Borås Stad; plan för vatten och avlopp, 2016. Borås Stad; Riktlinjer för trädvårdsarbetet, 2020. Borås Stad.  

Borås Stad; Energi- och klimatstrategi, 2020.  Borås Stad; Grönområdesplan, 2017. Borås Stad; Handbok för stadsmiljön, datum för 

antagande saknas.
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När det gäller trafikområdet har Borås Stad inte någon framtagen trafikplan. Arbete med trafik-
planen pågår vid Stadsledningskansliet och den beräknas enligt intervjuade kunna gå ut på remiss 
under 2021.16 Det finns en antagen Cykelplan och en plan för laddinfrastruktur för elfordon.17 
Det pågår ett arbete vid Stadsledningskansliet med att ta fram en cykelstrategi. Det pågår även 
ett arbete med att ta fram en parkeringsstrategi. En del av arbetet är även att revidera regler och 
riktlinjer för parkering. Det finns regler och riktlinjer för parkering antagna sedan tidigare vilka 
har förlängts i avvaktan på det arbete som bedrivs.18

När det gäller kollektivtrafik finns en utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås som är 
framtagen av Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.19

Planprogram, utbyggnadsstrategier och pågående arbete
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att 
översiktligt utreda förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogrammets syfte är att 
finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument. Planprogram görs ofta över ett 
större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

I Borås Stad finns sammantaget tio antagna planprogram som avser olika delar av kommunen. 
Sex av planprogrammen är antagna av Kommunfullmäktige under perioden 2005–2011.20 Fyra 
av planprogrammen är antagna av Samhällsbyggnadsnämnden under perioden 2018–2019.21 
Stadsrevisionen kan konstatera att de planprogram som beslutades om under 2018 var de första 
som fattades beslut om sedan 2011. 

Kommunstyrelsen antog 2019 utbyggnadsstrategin – Mer Stad längs Viskan 2018–2035. Syftet 
med utbyggnadsstrategin uppges vara bl.a. att tydliggöra var och när kommunen vill se att sta-
den utvecklas, och därmed var det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. 
Utbyggnadstrategin uppges även kommunicera kommunens vilja till invånare, näringsliv och 
andra samtidigt som den stärker genomförandet av Översiktsplanen.22 

I utbyggnadsstrategin finns även olika etapper med målsättning om vilket år genomförandet ska 
påbörjas. Det som anges är Stadskärnan 2018, Knalleland 2020, Gässlösa 2025 och Getängen 
2030. I utbyggnadsstrategin framgår även att ett framgångsrikt genomförande bygger på att 
kommun och marknad tillsammans skapar värden. Platsers attraktivitet kan öka genom med-
veten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver 
alla verksamheter verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer ut-
byggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som håller fast 
vid strategin över tid.23

Det pågår arbete vid Stadsledningskansliet med utbyggnadsstrategier som avser de serviceorter 
som identifieras i Översiktsplan 2018.24

16 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/

borastrafikplan.4.7e0c3b5716ad2f445c75ab61.html 
17 Borås Stad; Cykelplan 2020-2021, 2019. Borås Stad; Plan för laddinfrastruktur för elfordon, 2018.
18 Borås Stad; Parkeringsregler, 2017 och 2020. Borås Stad; Riktlinjer för parkering, antagandedatum saknas. 
19 http://xn--vldinrarelationer-uqbo.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/

kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/boras-stadstrafik/ - 
20 Planprogram som avser: Del av Sparsör, delar av Slättäng och Sölebo, 2005. Sjömarken centrum, 2007. Området väster om Hybergsvägen, 

2007. Regementet, 2008. Krokshallsområdet, 2008. Del av Sandared, 2011.
21 Planprogram som avser: Tokarpsberg m.fl., 2018. Viskafors (Rydboholm 1:342 m.fl.), 2018. Södra centrum (Ulysses 6 m.fl.), 2019. Östra 

Brämhult (Svensgärde 3:1 m.fl.), 2019. 
22 Borås Stad Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs Viskan 2019 s 4, s 11.
23 Ibid.
24 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/

strategiskaplaneringsunderlag/utvecklingsstrategierforserviceorter.4.16621c631754f1a4d881345.html. 
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Arbete med stadsbyggnadsprogrammet – Staden vid parken pågår sedan 2019. Stadsbyggnads-
programmet är en konkretisering av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins inriktning mot 
gröna och blå strukturer.25 Det pågår även projekt/utvecklingsområden när det gäller Hestra 
växer, Gässlösa – en ny stadsdel och Västra Centrum.26 

Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en verksamhetsplan för detaljplaner. Verksamhets-
planen omfattar bakgrund, politisk prioritering av planuppdragen och en förteckning över de 
plan uppdrag som inte prioriteras under året.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inför 2020 utvecklat verksamhetsplanen till att även identifiera 
vissa strategiska planer, program och studier. I verksamhetsplanen framgår bl.a. att genom att 
arbeta med strategiska planer och program, ökar möjligheten för en snabbare och mindre kom-
plex detaljplaneprocess i ett senare skede. I Verksamhetsplanen konstateras att arbete med de 
strategiska planerna inte bara ligger under Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Arbetet 
är gemensamt och beroende av förvaltningsöverskridande samordning.27 Verksamhetsplanen 
för detaljplaner skickas även till Kommunstyrelsen för synpunkter innan planen antas av 
Samhällsbyggnadsnämnden.

I 2021 års verksamhetsplan har Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat ett arbetssätt som man 
kallar för strukturskisser.28 Strukturskisser ska redovisa förutsättningar och ställningstaganden 
som ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. Arbetet med strukturskisser syftar 
till att nå samsyn mellan förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen om hur Borås kan 
vidareutvecklas utifrån de strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och utbygg-
nadsstrategin. Strukturskisserna syftar även till att utgöra underlag för presidieöverläggningar 
mellan de ingående nämnderna/bolagen och som kvittens tillbaka till kommunstyrelsen från de 
samhällsbyggande förvaltningarna på hur översiktsplanens intentioner tolkas och kan förverkligas. 
Presidieöverläggningar planeras att genomförs en gång per kvartal.

Målsättningen i verksamhetsplanen är att kunna ta fram två strukturskisser per år. 

Intervjuer om Borås Stads styrning och styrande dokument
Intervjuade uppger samstämmigt att mycket har hänt i Borås Stad sedan 2017 när det gäller 
styrande dokument. Den ena delen som åtgärdats är att Stadsledningskansliet tagit fram rikt-
linjer för bostadsförsörjning. Samtliga vidtalade i granskningen framhåller att Borås Stad även 
påbörjat arbete med att ta fram strategier och planer på underliggande nivå till Översiktsplanen. 
Borås Stads arbete i denna del var eftersatt när granskningen genomfördes 2017. Det har sedan 
dess påbörjats processer för att, med utgångspunkt i den nya Översiktsplanen, arbeta med att 
tydliggöra ställningstaganden för hur, var och när Staden i olika delar ska växa. Många intervju-
ade framhåller att detta är ett komplext arbete som innefattar flera olika nämnder, förvaltningar 
och bolag likväl som dialog med företrädare för näringslivet och kommunens innevånare. Att 
fortsätta bedriva och utveckla detta arbete menar man är angeläget. 

Merparten intervjuade uttrycker att Borås Stads arbete i dessa delar utvecklats positivt och är på 
rätt väg. Samtidigt återstår väsentliga delar att ta fram. Framför allt framhålls att en tydlig och 
långsiktig trafikplan behövs i Borås Stad. Behovet av tydliga klargöranden omkring trafikfrågor, 
vägnätets utveckling m.m. är stort menar man, och utvecklingen i denna del behöver ske pa-
rallellt med övrig strategisk samhällsplanering. Även Borås Stads arbete med parkeringsstrategi 
och förtydliganden omkring regelverket för Borås Stads arbete med parkeringsköp framhålls av 

25 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojektochutvecklingsomraden/

stadenvidparken/arbetetmedparkenframtillsnu.4.4291149e1754f3d06bf2d56a.html. 
26 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/

byggprojektochutvecklingsomraden.4.77edf482158fdcbba45ba3c5.html
27  Borås Stad; Verksamhetsplan 2020, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2019.
28  Borås Stad; Verksamhetsplan 2021, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2020
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vissa intervjuade som angelägna att arbeta med och förtydliga. Några intervjuade framhåller att 
ny trafikplan är under framtagande vilket är positivt, särskilt med anledning av att Borås Stads 
senaste strategidokument inom området är från 1988. Det pågår arbete med parkeringsstrategi 
och förtydliganden när det gäller parkeringsköp.

Alla intervjuade i granskningen framhåller även att planeringen av sträckningen av Götalandsbanan 
fortsatt är en fråga som påverkar samhällsplaneringen i Borås Stad. De delar av Staden där sträck-
ning kan bli aktuell är svårplanerad. Det pågår enligt vissa intervjuade samtal med Trafikverket 
som syftar till att utreda och undanröja eventuella hinder som finns för detaljplaner i dessa delar. 
Flera projekt inom järnvägskorridorerna har på så vis ändå kunnat genomföras menar man.

Intervjuade vid de kommunala bostadsbolagen anger att Borås Stads arbete med markanvisning 
utvecklats i positiv riktning sedan 2017. Framför allt är det dialogen omkring markanvisning 
som förbättrats menar man. Vissa av bolagen framhåller att ett viktigt utvecklingsområde är att 
Borås Stad kan bli mer tydlig och aktiv i strategin med sin markreserv. 

Intervjuade från externa aktörer delar bilden av att Borås Stads arbete med strategisk planering 
utvecklats i positiv riktning sedan 2017. Framför allt är det planeringen mellan Översiktsplan 
och detaljplan som utvecklats menar man. Borås har också under de senaste åren blivit mer 
attraktiv för investerare som vill bygga. Detta beror dock troligen till största delen på marknads-
förutsättningar. Borås Stads förbättrade arbete kan dock påverkat i positiv riktning i någon mån. 
Tydligheten i prioriteringsordningen när det gäller detaljplaner har förbättrats i Borås Stad de 
senaste åren. Samarbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs generellt som bra från 
byggföretagens sida. 

Däremot menar intervjuade externa aktörer att arbetet med markanvisning fortsatt är otydligt. 
Kriterierna för prissättning och tilldelning behöver tydliggöras. Externa aktörer efterlyser fler 
markanvisningstävlingar och är frågande till skälen för att så pass mycket mark i nuläget anvisas 
genom direktanvisning. Ett annat utvecklingsområde är att tydligheten när det gäller handels-
områden behöver stärkas. Borås Stad har bedrivit ett framgångsrikt arbete med industriområden 
anger man och samma typ av arbete skulle behövas när det gäller handel. 

2.3 Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål 
Granskningen 2017 visade att uppföljningen av måluppfyllelsen för nyproduktion av bostäder i Borås 
Stads budget och årsredovisning var bristfällig. Stadsrevisionen bedömde att bristerna medförde att 
Kommunfullmäktige fick ett missvisande underlag för beslut om målsättning och inriktning för kom-
mande år, och att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder och bostadsbeståndet i 
Borås Stad inte tydliggjordes för Kommunfullmäktige.

I Stadsrevisionens rapport från 2017 konstaterades att utfall i Borås Stads årsredovisning 2016 i 
förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer inom visionsområdet Livskraftig stadskärna 
var felaktiga. Felet korrigerades i Borås Stads årsredovisning för 2017.29 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 om nya indikatorer som avsåg bostadsbyggande. 
Indikatorerna återfinns inom visionsområdena Livskraftig stadskärna och Medborgares initia-
tivkraft gör landsbygden levande. Nya indikatorer som beslutades var dels antal nyproducerade 
lägenheter av AB Bostäder och dels antal nyproducerade bostäder av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sanhultsbostäder och Toarpshus.30 De nya indikatorerna finns även med i Budget för 2019, 2020 
och 2021.

29 Borås Stad; Årsredovisning 2017 s 33.
30 Borås Stad; Budget 2018 s 15.



12

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Förändringen medförde enligt flera intervjuade att Kommunfullmäktiges indikatorer nu riktar 
sig mot de kommunala bostadsbolagen och de bostäder som Borås Stad självt kan bygga genom 
sina bolag. Förändringen medför dock att utvecklingen av bostadsbeståndet när det gäller total 
nyproduktion i Borås Stad inte tydliggörs inom ramen uppföljningen av Kommunfullmäktiges 
indikatorer i årsredovisningen. Det som finns med är angivelser i respektive Årsredovisnings 
ingress som uppger hur många bostäder totalt som uppskattningsvis tillkommit i kommunen 
under året.31  

I Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning anges att Kommunens mål för bostadsbyggande är 
600 bostäder per år. Detta anges i Riktlinjerna för bostadsförsörjning innebära en ökad byggtakt 
med ca 20 % och är ett led till att förverkliga i Översiktsplanen.32 Målvärdet om 600 bostäder 
per år anges även i Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2020–2024.33 

I Borås Stads Översiktsplan 2018 och i Befolknings- och bostadsanalysen framgår att för att möta 
den befolkningsutveckling som förväntas, behövs ett bostadstillskott på ca 15 000 bostäder i 
kommunen fram till 2035.34 Detta innebär att ungefär 880 bostäder behöver byggas i genomsnitt 
årligen fram till 2035.35 Översiktsplanen är beslutad av Kommunfullmäktige och Befolknings- 
och bostadsanalysen är beslutad av Kommunstyrelsen.  

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att det mål som finns när det gäller total bo-
stadsproduktion i Borås Stad är angivelsen i Riktlinjerna för bostadsförsörjning om 600 bostä-
der per år. De angivelser som finns i Översiktsplanen och Befolknings- och bostadsanalysen är 
mer att betrakta som visionära menar man. 600 bostäder per år är Kommunfullmäktiges mål. 
Utfallet av den totala bostadsproduktionen årligen ska enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet 
anges i Borås Stads årsredovisning. Andra intervjuade framhåller att behovet av nya bostäder 
som Kommunfullmäktige beslutat om i Översiktsplanen ska ses som ett mål för Borås fram 
till 2035. Detta mål ligger också till grund för den antagna utbyggnadsstrategin och baseras på 
befolknings- och bostadsanalysen. 

2.4 Samverkan och samordning 
Granskningen 2017 bekräftade att bostadsbyggnadsprocessen är komplex och att den roll 
Kommunstyrelse och berörda nämnder har är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. 
Granskningen visade samtidigt på brister i styrning och samordning. Stadsrevisionens bedömning var 
att förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven 
hos bostadssökande måste förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på 
området kan nås. Granskningens empiriska del visade att färdigställandet av bostäder i Borås inte 
hade ökat i samma takt som jämförbara kommuner, och Stadsrevisionens bedömning var att detta 
till stora delar var ett styrnings- och samordningsproblem.

31 Borås Stad; Årsredovisning 2018 s 5, Borås Stad; Årsredovisning 2019 s 5. 
32 Borås Stad; Riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019 s 4. 
33 Borås Stad; Handlingsplan för bostadsbyggande - en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024, 2020 s 3. 
34 Borås Stad; Översiktsplan 2018 s 12. Borås Stad; Befolknings- och bostadsanalys- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder. 

2019 s 3. 
35 Beräkningen är baserad på den totala produktionen av bostäder (15 000) fram till 2035 dividerat med det antal år till 2035 från att analysen 

fattande beslut om (2019). 
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Styrning och samordning bekräftas av de som intervjuats i granskningen som en viktig del när 
det gäller samhällsplanering och bostadsbyggande. Inte minst kommer detta av att området 
är komplext och omfattar flera olika nämnder, förvaltningar och bolag. Området anges även i 
slutändan vara beroende av politiska prioriteringar mellan de olika värden som måste beaktas i 
samhällsplaneringsprocessens olika delar. Med utgångspunkt i de intervjuer som genomförts i 
granskningen har Stadsrevisionen identifierat nedanstående mest väsentliga forum/samverkans-
grupper som inom området:36 

• Torkel och Stor Torkel

• Birgitta-gruppen

• Strategiska gruppen 

• Samtek

• Projektstudion

Intervjuade i granskningen ger delvis olika beskrivningar av de olika samverkansgruppernas 
funktion, roll, mandat och ansvar.

Torkel och Stor Torkel 

Merparten intervjuade uppger att Torkelmötena syftar till att vara ett forum för informations-
utbyte mellan Tekniska nämnder och bolag i Borås Stad. Vid Torkelmötena deltar berörda 
förvaltningschefer, bolags VD, avdelningschefer från Stadsledningskansliet och Stadsdirektören. 
Stor Torkel fyller samma syfte, men till de mötena bjuds även företrädare för näringslivet in. 

Birgitta-gruppen

Birgitta-gruppen uppges av flera intervjuade vara en ny grupp som bildats 2019. Birgitta-gruppen 
skapades då man identifierat behov av att gemensam kommunikationsplanering. Gruppen består 
av kommunikatörer vid berörda förvaltningar. Några intervjuade menar att det finns en koppling 
till Torkel forumen medan andra menar att gruppen har en samhörighet med den strategiska 
gruppen. Dessa intervjuade menar att gruppen tillsattes på uppdrag av Strategiska gruppen 
under hösten 2019 och att de uppdrag som Birgitta gruppen får återrapporteras till Strategiska 
gruppen för ställningstagande. 

Strategiska gruppen

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation 2016 fick Samhälls-
byggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 
Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tyd-
ligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 
utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samar-
betsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen 
med ett strategiskt fokus i ett fem till tioårsperspektiv eller längre.37 En del i att bedriva arbetet 
i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag sker genom den strategiska gruppen. I gruppen 
finns förvaltningschefer från de nämnders förvaltningar i Borås Stad som arbetar med olika delar 
av samhällsbyggnadsprocessen. 

Den strategiska gruppen anges av merparten av de intervjuade som en viktig samordnings-
grupp som bidragit till att stärka samverkan, samsyn och samarbete inom samhällsplaneringen. 
Stadsrevisionen noterar att ingen intervjuad i granskningen fullt ut kan redogöra för vilken roll, 
mandat eller ansvar som den strategiska gruppen har. Det är ingenting som är klarlagt eller 

36 Förutom nedanstående sker samverkan, samordning och samråd bl.a. i grupperna Tekniskt samråd, Urban Talks och i andra forum mellan 

vissa förvaltningar/bolag.  
37 Samhällsbyggnadsnämndens Årsredovisning 2019 s 16f.



beslutat menar man. Någon systematisk koppling mellan den strategiska gruppen och politiska 
beslut eller ställningstaganden finns inte idag. Intervjuade uppger att denna koppling sker i den 
ordinarie ordning som finns i respektive nämnd/förvaltning. Det har dock påbörjats initiativ 
som syftar till överläggningar och samverkan även på politisk nivå med utgångspunkt i den 
strategiska gruppen. 

Den strategiska gruppen har i sitt arbete identifierat att Borås Stad saknar en gemensam beskriv-
ning av samhällsbyggnads- och samhällsplaneringsprocessen uppger vissa intervjuade. Det finns 
ingen gemensam flödes- eller processbeskrivning av processens olika delar i de förvaltningar och 
nämnder som berörs menar man. Detta innebär att respektive förvaltning/avdelning har sin egen 
process, men att det inte finns någon helhetsbild om hur man arbetar tillsammans över gränserna 
mellan nämnder/förvaltningar. Planeringen nu är att genomföra en processkartläggning under 
2021 där respektive förvaltnings/avdelnings processer kartläggs. 

Arbetet idag präglas av positivt engagemang i berörda förvaltningar, men mindre av systematik 
uppger flera intervjuade. Målsättningen är att kartläggning och utredning kan leda till ett mer 
systematiskt arbete. En del av arbetet är även att försöka klargöra roller, mandat och ansvar.

Samtek

Samtek är en samverkansgrupp bestående av de förvaltningar/avdelningar som är inblan-
dade i samhällsplaneringsprocessens olika delar. Den är enligt flera intervjuade en spegling 
av den strategiska gruppen men ett chefsled ned i organisationen. Gruppen har sin grund i 
Samhällsbyggnadsnämndens samordnande uppdrag inom området.  I gruppen samordnar och 
samverkar man om att gemensamt identifiera och undanröja hinder för samhällsplaneringen. 

Projektstudion

Projektstudion är ett arbetssätt där som mixar kompetenser från strategisk- till genomföran-
denivå, som utformar en projektgrupp. Arbetsformen innebär även att gruppen arbetar ihop 
under mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. Projektstudion 
anges av de intervjuade vara en arbetsmetod som utvecklats utifrån den strategiska gruppen och 
Samtek-gruppen. Arbetet leds av särskilda samordnare. Projektstudion rapporterar sedan till 
Samtek-gruppen och/eller den strategiska gruppen. Många av de intervjuade anger projektstu-
diomodellen som mycket framgångsrik bl.a. som arbetsmetod vid framtagande av planprogram 
och liknande dokument.

Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2021

I Budget 2021 har Kommunfullmäktige beslutat om ett uppdrag som syftar till att utre-
da hur samverkan inom området kan utvecklas. Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och explo-
atering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.38 

38 Borås Stad; Budget 2021 s 42. 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads arbete med samhälls-
planering och bostadsbyggande. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp gransknings-
resultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området 
ser ut i Borås Stad.

Processen för att nå fram till färdigställda bostäder är komplex och involverar ett stort antal ak-
törer, och Borås Stad är till betydande delar beroende av externa aktörers agerande i processen. 
Samtidigt har Staden ett antal instrument till sitt förfogande som kan styra omfattning och 
inriktning på bostadsbyggandet.

Uppföljningens empiriska del visar, genom de statistiska jämförelser som genomförts, att bostads-
produktionen fortsatt är låg i Borås Stad. Skillnaden i nyproducerade lägenheter mellan Borås 
och jämförbara kommuner i 100-gruppen ökar kraftigt under perioden 2014–2018. Skillnaden 
var som störst under 2018 då antalet nyproducerade lägenheter i Borås Stad var 836 lägenheter 
färre än medelvärdet för jämförelsekommunerna. Under 2019 har skillnaden mellan Borås Stad 
och jämförelsekommunerna minskat för första gången sedan 2014. Skillnaden är dock enligt 
Stadsrevisionens bedömning fortsatt stor. 

Befolkningen i Borås Stad har ökat mer än bostadsbeståndet under perioden 2013–2019 och 
antal personer per lägenhet i bostadsbeståndet ökar. Utvecklingen i jämförelsegruppen visar att 
bostadsbeståndet ökat mer än befolkningen vilket innebär att antal personer per lägenhet mins-
kat. Omräknat till antalet lägenheter som skulle krävas i Borås Stad för att ligga på samma värde 
som jämförelsekommunerna i 100 gruppens medelvärde, innebär skillnaden att omkring 2 600 
lägenheter behöver tillföras bostadsbeståndet i Borås. Skillnaden har ökat från 2 000 lägenheter 
2016 till 2 600 lägenheter 2019.

Sammanställningar från SKR:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet visar att planbered-
skapen i Borås Stad är jämförelsevis låg, även om skillnaden minskat under perioden 2018-2019. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren ökat både produktionen av detaljplaner och 
antalet bostäder i antagna detaljplaner. Borås Stad ligger dock fortfarande efter i jämförelse med 
liknande kommuner. 

Den samlade bilden av de statistiska jämförelserna är enligt Stadsrevisionens bedömning att skill-
naden mellan Borås Stad och jämförelsekommunerna i 100-gruppen fortsatt öka sedan gransk-
ningen 2017. Förhållandena indikerar att bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då 
befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än nyproduktionen/tillskottet av bostäder. 
En viss förbättring kan konstateras under 2019 även om skillnaden fortsatt är stor. Om förbätt-
ringen ska ses som en trendavvikelse för ett isolerat år eller som en del i ett trendbrott på längre 
sikt går ännu inte uttala sig om. Planberedskapen i Borås Stad är jämförelsevis låg vilket enligt 
Stadsrevisionens bedömning indikerar att tillväxtmöjligheten för bostäder riskerar att begränsas. 

Intervjuade i granskningen anger samtidigt att Borås under de senaste åren blivit mer attraktiv 
för investerare som vill bygga. 

15

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande



16

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Borås Stads styrning och styrande dokument
Stadsrevisionen bedömde 2017 att Kommunstyrelsen i huvudsak följde lagar och regler avseende fram-
tagning av olika riktlinjer och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och bostadsbyggnadspro-
cessen. Styrdokumenten uppfyllde däremot inte fullt ut lagstiftarens intentioner avseende utformning, 
innehåll och omfattning. Avsteg konstaterades i Översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Styrdokumenten som var framtagna saknade viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås Stad saknade dessutom väsentliga styrdokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen.

Borås Stad har sedan 2017 utvecklat styrningen och det strategiska arbetet inom samhällsplane-
ring och bostadsbyggande. En ny översiktsplan antogs 2018 och riktlinjer för bostadsförsörjning 
under 2018 och 2019. Därutöver har flertalet inriktningsdokument på underliggande nivå till 
översiktsplanen tagits fram. Arbetet har skett i samråd med berörda nämnder, förvaltningar, bolag 
och externa aktörer och medfört att en del väsentliga klargöranden har beslutats när det gäller när, 
hur och var Borås ska växa. Merparten intervjuade uttrycker att Borås Stads arbete i dessa delar 
utvecklats positivt och är på rätt väg. Samtidigt återstår väsentliga delar att ta fram. Ytterligare 
arbete med strategisk inriktning pågår inom Borås Stad. Framför allt inom Stadsledningskansliet 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Prioritering av detaljplanearbetet och gemensamt strategiskt 
arbete har blivit tydligare. 

Intervjuade i granskningen framhåller att det fortsatt är angeläget med tydliga prioriteringar 
och ställningstanaden, framför allt när det gäller trafik- och parkeringsfrågor. Detta arbete be-
höver enligt flera ske parallellt med övrig strategisk planering. Trafikfrågorna anges fortsatt som 
eftersatta i Borås Stad. Förhoppningen är att arbetet som pågår med en ny Trafikstrategi ska ge 
en tydlig inriktning och prioritering inom området.

Borås Stads arbete med markanvisning framhålls fortsatt som ett utvecklingsområde av de kom-
munala bostadsbolagen och intervjuade externa aktörer. Viss positiv utveckling har skett men 
det efterfrågas en ökad tydlighet i strategin med Borås Stads mark likväl som förtydliganden när 
det gäller kriterierna för tilldelning och prissättning. Externa aktörer påtalar att även tydligheten 
i strategin gällande handelsområden behöver utvecklas.

Stadsrevisionen bedömer att framtagna styrdokument inom området utvecklats sedan gransk-
ningen 2017. De brister som identifierades i styrande dokument när det gäller överenstämmelse 
med lagstiftarens intentioner är till största delen åtgärdade. När det gäller styrande dokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen har mycket arbete genomförts sedan granskningen 
2017. Ytterligare arbete pågår inom flera olika områden. Stadsrevisionen bedömer att bristerna 
som identifierades när det gäller ställningstaganden, principer och prioriteringar och avsaknad av 
väsentliga styrdokument på underliggande nivå till översiktsplanen delvis är åtgärdade. Ytterligare 
arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande 
mark-, trafik- och parkeringsfrågor.

Kommunfullmäktiges mål 
Granskningen 2017 visade att uppföljningen av måluppfyllelsen för nyproduktion av bostäder i Borås 
Stads budget och årsredovisning var bristfällig. Stadsrevisionen bedömde att bristerna medförde att 
Kommunfullmäktige fick ett missvisande underlag för beslut om målsättning och inriktning för kom-
mande år, och att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder och bostadsbeståndet i 
Borås Stad inte tydliggjordes för Kommunfullmäktige.
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I Stadsrevisionens rapport från 2017 konstaterades att utfall i Borås Stads årsredovisning 2016 i 
förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer inom visionsområdet Livskraftig stadskärna 
var felaktiga. Felet korrigerades i Borås Stads årsredovisning för 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 om nya indikatorer som avsåg bostadsbyggande. 
Indikatorerna återfinns inom visionsområdena Livskraftig stadskärna och Medborgares initia-
tivkraft gör landsbygden levande. Nya indikatorer som beslutades var dels antal nyproducerade 
lägenheter av AB Bostäder och dels antal nyproducerade bostäder av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sanhultsbostäder och Toarpshus.  De nya indikatorerna finns även med i Budget för 2019, 2020 
och 2021.  

I Borås Stads Översiktsplan 2018 och i Befolknings- och bostadsanalys framgår att för att möta 
den befolkningsutveckling som förväntas, behövs ett bostadstillskott på ca 15 000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Detta innebär att ungefär 880 bostäder behöver byggas i genomsnitt 
årligen fram till 2035. I Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning anges att Kommunens 
mål för bostadsbyggande är 600 bostäder per år. Både mål och behovsanalys är beslutade av 
Kommunfullmäktige. Borås Stad uppnår inte Kommunfullmäktiges målsättning om 600 nya 
lägenheter per år under något år under perioden 2015–2019. För 2019 är målet nära att uppnås 
för första gången sedan 2015. Det behov som beslutats om av Kommunfullmäktige i översikts-
planen uppnås inte under 2018 eller 2019.

Granskade verksamheter ser delvis olika på hur målsättning och behovsanalys ska betraktas och 
förhåller sig till varandra. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning risk för 
att målets/behovsanalysens styrande effekter uteblir och att samordning och samsyn försvåras. 
Kommunstyrelsen bör enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att målsättning och be-
hovsanalys inom området likriktas och sammankopplas när områdets styrdokument revideras.  

Utvecklingen i Borås gällande total nyproduktion av bostäder ska enligt intervjuade i gransk-
ningen anges i Borås Stads årsredovisning. I årsredovisning för åren 2018 och 2019 finns ingen 
sådan redogörelse. Det finns dock en uppskattning av utfallet för året i respektive årsredovisnings 
inledning.  

Stadsrevisionens bedömning är att de brister som konstaterades i granskningen 2017 åtgärdats 
när det gäller fel som konstaterats i årsredovisningen. I årsredovisning för 2018 och 2019 saknas 
redogörelser om utvecklingen i Borås Stad gällande total bostadsproduktion. Stadsrevisionens be-
dömer att bristen från 2017, att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder i Borås 
Stad inte är tydliggjord för Kommunfullmäktige, kvarstår. Kommunstyrelsen behöver säkerställa 
att utvecklingen när det gäller nyproducerade bostäder tydliggörs för Kommunfullmäktige.

Samverkan och samordning
Granskningen 2017 bekräftade att bostadsbyggnadsprocessen är komplex och att den roll 
Kommunstyrelse och berörda nämnder har är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. 
Granskningen visade samtidigt på brister i styrning och samordning. Stadsrevisionens bedömning var 
att förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven 
hos bostadssökande måste förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på 
området kan nås. Granskningens empiriska del visade att färdigställandet av bostäder i Borås inte 
hade ökat i samma takt som jämförbara kommuner, och Stadsrevisionens bedömning var att detta 
till stora delar var ett styrnings- och samordningsproblem.
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Den samlade bilden av de intervjuer som genomförts inom ramen för granskningen är att samver-
kan och samordning inom samhällsplaneringen i Borås Stad är fragmentiserad. Ingen intervjuad 
i granskningen kan ensamt ge en fullständig beskrivning av vilka samverkansformer som finns i 
Borås Stad inom granskningens område. Det finns ett antal olika samverkansgrupper som delvis 
saknar inbördes koppling. Bilden som framträder är att samverkansstrukturen har växt fram 
över tid utifrån behov som identifierats i olika delar av organisationen. Resultatet är en mosaik 
av samverkansformer. Arbetet sker till stor del utan övergripande gemensam struktur och i flera 
fall i samverkansgrupper med otydligt syfte, uppdrag och/eller mandat.

Den strategiska gruppen anges av merparten av de intervjuade som en viktig samordningsgrupp 
vars arbete utvecklats sedan 2017. Gruppen har bidragit till att stärka samverkan, samsyn och 
samarbete inom samhällsplaneringen. Den strategiska gruppen har i sitt arbete identifierat att 
Borås Stad saknar en gemensam beskrivning av samhällsbyggnads- och samhällsplaneringspro-
cessen. En processkartläggning i dessa delar planeras att genomföras under 2021. I Budget 2021 
har Kommunfullmäktige beslutat om ett uppdrag som syftar till att utreda hur samverkan inom 
området kan utvecklas. Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamhe-
terna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende 
strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara 
färdig under första halvan av 2021. 

Stadsrevisionen bedömer att samverkan och samordning har stärkts inom samhällsplaneringsom-
rådet sedan granskningen 2017. Till största delen är förklaringen den struktur för samordning och 
samverkan som växt fram genom den strategiska gruppen, samtek-gruppen och arbetsmodellen/
samverkansformen projektstudion. Samverkan och samordning inom området präglas dock av 
otydliga roller, mandat och ansvar och det saknas en gemensam beskrivning av samhällsplane-
ringsprocessen och systematisk samordning med den politiska nivån. Stadsrevisionen bedömer att 
de brister som identifierades 2017 delvis är åtgärdade. Stadsrevisionen ser positivt på de initiativ 
som tagits när det gäller kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen.    
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller 
nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att 
bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i 
kommunen än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande do-
kument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt 
i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och par-
keringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. 
En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges 
mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. 

I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som 
vill bygga bostäder. Detta tillsammans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås 
understryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det 
gäller att skapa förutsättningar för bostadsproduktion. 

  

Andreas Ekelund    Emma Sandell
Revisionschef    Revisorsassistent
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar
Kommunallag (2017:725)

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 

Lag om ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2013:866)

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)

Plan- och bygglag (2010:900)

Lag om ändring i plan och bygglagen (2020:76)

Kommunala styrdokument och rapporter
Borås Stad; Översiktsplan för Borås, fastställd av Kommunfullmäktige 12 april 2018

Borås Stad; Riktlinjer för bostadsförsörjning, fastställd av Kommunfullmäktige 19 juni 2019 

Borås Stad; Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, fastställd av Kommunfullmäktige  
antagandedatum saknas

Borås Stad; Budget 2021. Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-11-25

Borås Stad; Riktlinjer för markanvisning av bostäder, fastställd av Kommunfullmäktige 17 april 2017

Borås Stad; Handlingsplan för bostadsbyggande - en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024, 
Redovisad i Kommunstyrelsen 14 april 2020

Borås Stad; Befolknings- och bostadsanalys- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder, 
Redovisad i Kommunstyrelsen 3 juni 2019

Borås Stad; Avfallsplan, fastställt av: Kommunfullmäktige 20 juni 2012, reviderad 2017 och 2020. 

Borås Stad; Plan för vatten- och avlopp, fastställt av Kommunfullmäktige 21 december 2016 

Borås Stad; riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning, fastställt av Kommunfullmäktige  
21 december 2016

Borås Stad; Riktlinjer för trädvårdsarbete, fastställd av Kommunfullmäktige 17 juni 2020

Borås Stad. Borås Stad; Energi- och klimatstrategi, fastställt av Kommunfullmäktige 10 december 2020

Borås Stad; Grönområdesplan, fastställs av Kommunfullmäktige 19 december 2017

Borås Stad; Handbok för stadsmiljön, datum för antagande saknas    

Borås Stad; Cykelplan 2020-2021, fastställt av Tekniska nämnden 18 december 2019

Borås Stad; Plan för laddinfrastruktur för elfordon, fastställt av Kommunfullmäktige  20 september 2018

Borås Stad; Parkeringsregler, 2017 fastställt av Samhällsbyggnadsnämnden 19 januari 2017,  
Reviderad 19 november 2020

Borås Stad; Riktlinjer för parkering, fastställt av Kommunfullmäktige antagandedatum saknas. 

Planprogram som avser: Del av Sparsör, delar av Slättäng och Sölebo, 2005. Sjömarken centrum, 2007. 
Området väster om Hybergsvägen, 2007. Regementet, 2008. Krokshallsområdet, 2008. Del av Sandared, 2011. 
Samtliga är fastställda av Kommunfullmäktige 

Planprogram som avser: Tokarpsberg m.fl., 2018. Viskafors (Rydboholm 1:342 m.fl.), 2018. Södra cen-
trum (Ulysses 6 m.fl.), 2019. Östra Brämhult (Svensgärde 3:1 m.fl.), 2019. Samtliga är fastställda av 
Kommunfullmäktige

Borås Stad Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs Viskan 2019, datum för antagande saknas    

Borås Stad; Verksamhetsplan 2020, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2019

Borås Stad; Verksamhetsplan 2021, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Borås Stad; Årsredovisning 2017, fastställd av Kommunfullmäktige 17 maj 2018 

Borås Stad; Budget 2018, fastställd av Kommunfullmäktige 22 november 2017

Borås Stad; Årsredovisning 2018, fastställd av Kommunfullmäktige 25 april 2019 

Borås Stad; Årsredovisning 2019, fastställd av Kommunfullmäktige 29 april 2020

Samhällsbyggnadsnämndens Årsredovisning 2019, fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden 27 februari 2020
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Intervjuer
Intervju 1 med representant för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2020-11-19

Intervju 2 och 3 med representant för Stadsledningskansliet. 2020-11-19

Intervju 4 med representant för Stadsledningskansliet. 2020-11-25

Intervju 5 med representant för Tekniska förvaltningen. 2020-11-30

Intervju 6 med representant för Sanhultsbostäder och Toarpshus. 2020-12-08

Intervju 7 med representant för Fristadbostäder. 2020-12-09

Intervju 8 med representant för Miljöförvaltningen. 2020-12-09

Intervju 9 med representant för Viskaforshem. 2020-12-14

Intervju 10 med representant för AB Bostäder. 2020-12-15

Intervju 11 och 12 med representant för externa aktörer. 2021-01-22

Intervju 13 med representant för Borås kommuns parkerings AB. 2021-01-27

Intervju 14 med representant för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05

Övrigt
SKR: Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020.

Internetkällor

Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas för boende, byggande och bebyggelse:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/

SCB Statistikdatabas för befolkning: 

https://www.scb.se/BE0101

SCB Statistikdatabas för befintligt bostadsbestånd: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggan-
de-och-ombyggnad/bostadsbestand/

Kolada – nyckeltal Antal bostäder totalt/1000 inv. 2013-2019: 

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=67448&years=30197,30196,30195,30194,30193,30192,301
91,30190,30189,30188&municipals=2328,16708,92790&rows=municipal,kpi&visualization=bar-chart&fo-
cus=16708

SKR: Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020: https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/
planlaggningochtidsatgang.11728.html.

Borås Stad, Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås

http://xn--vldinrarelationer-uqbo.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/boras-stadstrafik/

Borås Stad, Utvecklingsstrategier för serviceorter

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/strate-
giskaplaneringsunderlag/utvecklingsstrategierforserviceorter.4.16621c631754f1a4d881345.html

Borås Stad, Byggprojekt och utvecklingsområden

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojektochutveck-
lingsomraden.4.77edf482158fdcbba45ba3c5.html

Borås Stad, Trafikplan

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/over-
siktsplan/borastrafikplan.4.7e0c3b5716ad2f445c75ab61.html
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Remiss - Revidering av visionen Borås 2025 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Borås Vision och översänder 

remissyttrandet till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden har mottagit en remiss från Kommunstyrelsen beträffande 

revidering av Visionen Borås 2025. Nämndens yttrande ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda senaste den 31 maj 2021 och yttrandet ska innehålla 

ett ställningstagande om nämnden tillstyrker, avstyrker eller avstår från att yttra 

sig om ärendet.    

Ärendet i sin helhet 

Visionen Borås 2025 togs fram år 2012 och sedan dess har många förändringar 

skett i Borås Stad. Inom Tekniska nämndens ansvarsområden kan bland annat 

nämnas att ett cykelgarage byggdes vid järnvägsstationen år 2014 och tio mobila 

cykelställ och cykelpumpar har köpts in och har placerats i staden. Vidare kan 

nämnas att naturreservatet vid Rya åsar har utökats till 550 hektar och år 2014 

bildades Storsjöns naturreservat.  

Arbetet med att revidera visionen har pågått sedan något år tillbaka och under 

hösten år 2020 har medborgare, företag och föreningar haft möjlighet att lämna 

synpunkter om vad visionen ska innehålla. Utifrån de synpunkter som inkom 

har en arbetsgrupp av bestående av kommunalråd och gruppledare tagit fram 

förslaget Borås Vision. Beträffande förslaget kan nämnas att den innehåller 

färre målområden för att visionen ska vara vassare och ingen fastslagen 

tidshorisont utan den ska revideras vart fjärde. 

Borås Vision innehåller 4 målområden och inom två målområden berörs 

Tekniska nämndens verksamhet. I området ”Ett vardagsnära Borås” betonas att 

oavsett var en person befinner sig i Borås ska det vara nära till natur och 

tillgängliga grönområden. Under rubriken ”Omsorg om miljön och varandra” 

nämns att det ska vara lätt att förflytta sig i staden med till exempel cykel. 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Borås Vision och översänder 

remissyttrandet till Kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 

1. Information till remissupplagan: Borås vision 2021-03-09

2. Remissupplaga: Borås vision 2021-03-09

3. Missiv Remiss Revidering Borås 2025 2021-03-09

4. Remissyttrande 2021-03-09

5. Förslag till remissyttrande 2021-05-20

6.
Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Information till remissupplagan: Borås vision 

 
Datum 
2021-03-08 
 
 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012.  

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan.  

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.  

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare  
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  
  

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Bakgrund  
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.  

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser:  
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna  
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder  
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.  
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler.  

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi  

• Förtroendevalda  

Uppdrag:  
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.  

Invånarna:  

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.  

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.   

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.  

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.  

Barn och ungas perspektiv:  

• Unga kommunutvecklare  

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna.   

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.  

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället:  

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.  

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.  

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd:  

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.  

Pensionärsråd och funktionshinderråd:  

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.  

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog.  

Akademin:  

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.  

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad:  

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.  

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.  
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.  
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.  

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är:  

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?  

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal.  

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson.  

Invånare: 

 

Barn & unga:  
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Föreningsliv: 

 
Ortsråden:  
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 Näringsliv:  

 

Medarbetare Borås Stad:  
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Om remissupplagan  
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.  

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner.  

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.  

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision:  

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena.  

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier  
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning.  

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.  
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Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet.  

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.  

  



Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
13(14) 

 

 

Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar:  Informera, Aktivera och följa upp. 

 

Följa upp Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås.  

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås.  

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.  

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet.  
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.  

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

  

 

 

Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet  

4. Centrala Funktionshinderrådet  

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se  

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se  

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se;  

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com;  

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se  

8. Borås City: info@borascity.se  

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se  

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se  

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se  

12. Viareds företagsförening: info@viared.se  

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com  

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se  

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se  

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se  

 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision  
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Remissinstansernas yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”.  

Maja Karlsson   
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se


VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52
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Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Beslut 

"[Klicka och skriv text här]"  

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen  

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

 

Övriga synpunkter:  
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Telefon 
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2021-05-26 
Instans: 

Tekniska nämnden 
 

 

 
 

 

 

 

Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Borås Vision och översänder 

remissyttrandet till Kommunstyrelsen 

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen Inga synpunkter. 

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

Inga synpunkter. 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

Inga synpunkter. 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

Positivt att närhet till natur och grönområden lyfts 

fram. 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

Positivt att det lyfts fram att det ska vara lätt att 

förflytta sig miljövänligt i staden. 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

Inga synpunkter. 

Övriga synpunkter:  

 

Inga synpunkter. 
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Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Hägerström 
Handläggare 
033 357570 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-05-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00290 2.1.3.1 
 

  

 

Gallring av Tekniska nämndens handlingar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att gallra följande handlingar:  

    - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar 

    - Nyttokort, ansökningar 

    - Lokala trafikföreskrifter, äldre beslut 

    - Tillfälliga parkeringstillstånd, ansökningar 

    - Dispenstransporter, ansökningar 

    - Trafikolycksstatistik, polisrapporter information. 

    - Väderavläsningar som är inrapporterade till SMHI. 

    - Av diariet Ciceron-Parkeringstillstånd gallras 

    - Gallring av originaldokument som skannats till WebSolen angående      

      färdtjänst. 

    - Fotografier av ringa betydelse för verksamheten 

    - Räkenskapsinformation 2010-2013 (bokföringsorder, buntsammandrag,  

      kundfakturor, leverantörsfakturor, påminnelser, utbetalningslistor)       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I en lokal hos Tekniska förvaltningen, på första våningen förvaras en mängd 

äldre handlingar, med olika beslut från Trafiknämnden, Gatunämnden samt 

Tekniska nämnden. I de äldre dokumenthanteringsplanerna skrev man att allt 

skulle bevaras. Enligt arkivlagen och Borås Stads arkivregler får nämnden 

besluta om gallring av allmänna handlingar under förutsättning att en 

informationsvärdering görs och att samråd med arkivmyndigheten sker inför 

gallringsbeslut. Dessa handlingar omfattar beslut som i dagsläget inte är 

gällande. De saknar idag värde och de bedöms inte innehålla någon information 

som i framtiden kan komma till nytta för rättskipning eller forskning. 

Bedömningen är att nedanstående handlingar kan gallras:    

 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar 1960-2002 

 Nyttokort, ansökningar 1960-2002 

 Lokala trafikföreskrifter, äldre beslut 1960-2002 

 Tillfälliga parkeringstillstånd, ansökningar 1960-2002 

 Dispenstransporter, ansökningar 1960-2002 
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 Trafikolycksstatistik, polisrapporter 1960-2010 

 Väderavläsningar som är inrapporterade till SMHI 1950-2010. 5 

hyllmeter. 

 I diariet Ciceron-Parkeringstillstånd har för åren 2011-2018 följande 

ärendetyper registrerats: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

Nyttokort, Nyttokort för miljöbil, Boendeparkering, Dispenser, Lokala 

trafikföreskrifter, Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, Trafiköar, 

Blomlådor och Ändring av in- och utfart. Diariet Ciceron-

Parkeringstillstånd för åren 2011-2018, gallras med 6 års gallringsfrist, 

med undantag av Ändring av in- och utfart som bevaras. 

Gallringsfristen på 6 år innebär att handlingar från 2014 kan gallras 

2021 o s v. 

 Gallring av originaldokument som skannats till WebSolen angående 

färdtjänst -2020. 

 Fotografier av ringa betydelse för verksamheten 1980-2020     

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597) började 

gälla den 1 januari 2019. Eftersom den nya lagen inte innehåller några 

övergångsregler avseende arkivering så är det möjligt att tillämpa de nya 

bestämmelserna på räkenskapsinformation som är skapad före den 1 januari 

2019, då den nya lagen trädde i kraft. Bedömningen är att nedanstående 

handlingar, inklusive underlag, kan gallras:  

 Bokföringsorder 2010-2013 

 Buntsammandrag 2010-2013 

 Kundfakturor 2010-2013 

 Leverantörsfakturor 2010-2013 

 Påminnelser leverantörsfakturor 2010-2013 

 Utbetalningslistor 2010-2013         

Beslutsunderlag 

1. Samrådsskrivelse Stadsarkivet                              

Beslutet expedieras till 

1. Stadsakrivet, Stadsarkivet@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

mailto:Stadsakrivet,%20Stadsarkivet@boras.se


Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Håkan Ek, 033-35 33 02 
hakan.ek@boras.se 

SAMRÅDSSKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-30 
Referens 

Dnr KS 2021-00430; 2.1.0.2 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Samråd inför beslut om gallring av äldre handlingar i 

Tekniska nämndens arkiv 

I enlighet med Arkivregler för Borås Stad har arkivmyndigheten, genom Stads-

arkivet, mottagit föreliggande förslag till gallringsbeslut för samråd.  

Stadsarkivet har granskat förslaget till gallringsbeslut.  

Under rubriken Tekniska nämndens beslut sammanfattas vad som ska gallras. 
En punkt har dock blivit ofullständig, där det endast står ”Av diariet Ciceron-
Parkeringstillstånd gallras”. Punkten bör kompletteras så att den är i överens-
stämmelse med vad som tidigare angetts för gallring respektive undantaget för 
gallring ur diariet för Ciceron-Parkeringstillstånd 2011-2018. 
 
Med anledning av vad verksamheten framfört har Stadsarkivet utöver ovanstå-

ende inga invändningar mot föreslaget gallringsbeslut. 

STADSARKIVET 

 
 
Håkan Ek 

Tf Enhetschef 
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Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 
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Sida 
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Datum 

2021-05-10 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00295 3.1.1.2 
 

  

 

Samråd för detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl. 

Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 

m.fl.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Planområdet gränsar till Sparsör i söder och till  Fristad i norr och är beläget  

mellan väg 42 och Älvsborgsbanan. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyggelse i 

naturnära läge. Förslaget till detaljplan ger möjlighet till byggnation av par-, rad- 

och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Totalt bedöms mellan 30-80 

bostäder rymmas inom området beroende på val av hustyp. 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 

m.fl.       

               

Ärendet i sin helhet 

Planområdet gränsar till Sparsör i söder och till Fristad i norr och är beläget  

mellan väg 42 och Älvsborgsbanan. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyggelse i 

naturnära läge. Förslaget till detaljplan ger möjlighet till byggnation av par-, rad- 

och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Totalt bedöms mellan 30-80 

bostäder rymmas inom området beroende på val av hustyp. 

Centralt inom området föreslås ett grönt öppet dagvattenstråk i nord- sydlig 

riktning för fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps till Viskan. 

Till befintlig bebyggelse finns idag tre utfarter som efter utbyggnad av området 

samordnas till en centralt belägen utfart. För att nå gång- och cykelbanan och 

busshållplatserna utmed väg 42 föreslås anläggande av en gång- och 

cykelpassage strax norr om ny infart till området. 

Planområdet är utpekat i Grönområdesplanen som klass 1-område då det utgör 

ett grönt stråk mellan Mölarp (Natura 2000-område) och Skalle badplats. För 

att mer noggrant utreda funktionen av spridningsstråk som anges i 

Grönområdesplanen har en kompletterande naturinventering gjorts. 
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Utredningen visar att de barriärer som finns i området i form av väg 42 och 

Älvsborgsbanan hindrar spridning av växter och djur redan idag och har därför 

inte den betydelse av spridningsstråk som Grönområdesplanen framhåller. 

För detaljplaneförslaget gäller enskilt huvudmannaskap. 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 

m.fl.    

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 2021-05-03 

2. Planbeskrivning 2021-05-03 

3. Plankarta 2021-05-03                              

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2021-948 
BN2015-495  

 

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sparsör, Sö lebo 1:54 med 
flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad tar just nu fram en ny detaljplan, som finns ute på samråd. Du får 
den här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 4 maj – 31 maj 2021.  

 

Syfte och område 
Planområdet ligger i norra Sparsör, gränsande till Fristad och 
har stora tillgångar till välbesökta natur- och kulturområden, 
liksom badplatsen Skalle inom gångavstånd. 
 
Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyg-
gelse i ett naturnära läge. 
 
I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på riksväg 
42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och 
utfarter samordnas. I samband med detta föreslås även en ny 
passage över riksvägen i form av en refuglösning för gående 
och cyklister. 
 
Detaljplanen ger möjlighet för såväl radhus, kedjehus, parhus, 
mindre flerbostadshus samt villor inom området och innebär 
ett tillskott på cirka 60-80 nya bostäder. Utmed Riksväg 42 
föreslås uthyrningsbara komplementbyggnader uppföras. 
Dessa ger ett skydd för bostäderna dels från buller och dels 
från risk vid eventuell olycka på riksvägen. 

 
Förslaget är förenligt med Borås stads översiktsplan (2018) men avviker från Borås Stads Grönområdesplan och 
kommer därför att handläggas med utökat förfarande. 

 
 
Ta del av handlingarna  
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 

Samrådsmöte 
På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams den 18 
maj kl. 17:00–18:00. Länk till mötet samt instruktioner kring hur du ansluter finns på hemsidan 
boras.se/detaljplan/sparsörsölebo. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om 
planförslaget och svara på frågor.  
 
För dig som inte har möjlighet att delta på samrådsmötet är du välkommen att höra av dig till Maria och Sara med 
dina frågor.  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2021-948 
BN2015-495  

 

 

 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 31 maj 2021 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2015-495), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Har du frågor? 
Välkommen att kontakta Maria eller Sara:  
 
Plankonsult Maria Mansfield, tel: 073-500 03 15, e-post: maria.mansfield@boras.se 
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-03  
  



Detaljplan för Sparsör,

Sölebo 1:54 med flera (Örebro)

BN 2015-495

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett 
naturnära läge. Området ligger i norra Sparsör, gränsande 
till Fristad och har stora tillgångar till välbesökta natur- och 
kulturområden, liksom badplats inom gångavstånd. 

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på riksväg 
42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och 
utfarter samordnas. I samband med detta föreslås även en ny 
passage över riksvägen i form av en refuglösning för gående 
och cyklister. 

Detaljplanen ger möjlighet för såväl radhus, kedjehus, parhus, 
mindre flerbostadshus samt villor inom området. Illustra-
tionen redovisar cirka 60-80 nya bostäder. Utmed Riksväg 
42 föreslås uthyrningsbara komplementbyggnader uppföras. 
Dessa ger ett skydd för bostäderna dels från buller och dels 
från risk vid eventuell olycka på riksvägen.

Centralt i området föreslås ett grönt stråk med öppen 
dagvattenhantering. Inom detta stråket finns bland annat en 
utpekad, värdefull ek. Eken lutar kraftigt men har ett värde 
även om den tas ner och lämnas som dödved inom området. 
Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt och renas inom 
området innan det avleds till Viskan i nordost. 

Utmed järnvägen föreslås ett stängsel eller bullerskydd att 
uppföras för att förhindra spårspring över järnvägsspåren 
samt förbättra ljudmiljön för de nya bostäderna. Boende 
inom området kan fortsatt ta sig norrut utmed järnvägen på 
den mindre stigen upp till vägpassagen som ligger cirka 350 
meter norr om planområdet. Därifrån kan du bland annat nå 
naturområdena på västra sidan om järnvägen, Skalle badplats 
samt bostadsområdena i södra Fristad.  
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyg-
gelse i ett naturnära läge. 

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på riksväg 
42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och 
utfarter samordnas. 

Planområde
Planområdet ligger i Sparsör, cirka en mil norr om Borås, och 
avgränsas av riksväg 42 i öst och Älvsborgsbanan i väst. Norr 
och söder om planområdet ligger bostadsbebyggelse i en till 
två våningar. Även inom planområdet finns tre fristående 
villor som avses rivas. Planområdets storlek är cirka 31 700 
kvadratmeter och omfattar fastigheten Sölebo 1:54 som ägs 
av företaget Otago Fastighets AB och Sölebo 1:60 som är 
privatägd. Trafikverket är väghållare för Riksväg 42.

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidigare.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2015 §332 att ställa 
sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att 
detaljplanelägga området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 17 december 2015 §394 
att meddela sökanden positivt planbesked. 

Preliminär tidplan
Samråd     2 kvartalet 2021 
Granskning    3 kvartalet 2021 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden 3 kvartalet 2021 
Antagande Kommunfullmäktige   4 kvartalet 2021 
Laga kraft    4 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart är beräknad till 2022. Byggstarten är beroende av 
Trafikverkets åtgärder på riksväg 42.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i ett sammanhang med fristående villabe-
byggelse med byggnader uppförda i en till två våningar. Inom 
planområdet finns tre fristående bostadshus, ett äldre gårds-
hus med tillhörande komplementbyggnader uppförda i början 
på 1900-talet, samt två villor uppskattningsvis uppförda på 
1930-talet respektive 1960-talet.  

Planbeskrivning
Detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 med flera, Borås Stad, upprättad den 27:e april 2021. 

Flyg foto som visar planområdet sett från väster. 

Öresjö

Riksväg 42

Älvsborgsbanan

Skalle badplats
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Enligt Borås Stads översiktplan från 2018 ska komplettering 
med bostäder ske utifrån specifika förutsättningar och i lägen 
som stärker lokal handel och service. Planområdet ligger med 
närhet till både Sparsör och Fristad, vilka båda är stadsdelar 
som erbjuder offentlig service och i Fristad finns ett lokalt 
utbud av kommersiell service.

Ny bebyggelse och gestaltning
Målet med planen är att skapa möjlighet för att bygga vidare 
på den småskaliga bebyggelse som präglar norra Sparsör men 
även erbjuda ett komplement till friliggande villor. Detaljpla-
nen möjliggör därför även för par-, rad- och kedjehus samt 
mindre flerbostadshus. Beroende på val av bostadsform kan 
antalet bostäder inom området variera mellan uppskattnings-
vis 30-80 bostäder. Ett större utbud av bostadsformer är en 
målsättning som ligger i linje med Borås stads Översiktsplan 
från 2018. 

Byggrätterna inom planområdet förhåller sig till såväl 
järnvägen som riksväg 42 och begränsas med prickmark 
samt korsmark på plankartan, se beskrivning under kapitlet 
Planbestämmelser. De delar av planområdet som har pekats ut 
i naturinventeringen som påtagligt naturvärde skyddas också i 
plankartan. 

De nya byggnadernas nockhöjd regleras, vilket illustrerar på 
bild till höger. Den tillåtna höjden varierar inom planområ-
det och möjliggör 2 till 3,5 våningar. Höjden på omgivande 
bebyggelse varierar idag mellan cirka sex till nio meter.  

Bedömningen är att om området endast bebyggs med 
radhus/parhus/kedjehus eller friliggande villor är det 
maximala antalet tomter cirka 30. Om hela området endast 
bebyggs med flerbostadshus så bedöms detaljplanen rymma 
totalt cirka 80 lägenheter.

Komplementsbyggnader till huset till vänster. En av de tre enbostadshus som finns inom planområdet. 

Historik och kulturmiljöer
Planområdet ligger i ett kulturlandskap som sträcker sig 
över Gingri och Fristad. Närheten till vattendraget Viskan 
och Öresjö tillsammans med de tydliga höjdryggarna/
drumlinerna har inneburit att Sparsör och Fristad historiskt 
har utgjort en lämplig plats för såväl boende som för trans-
porter. I närområdet finns lämningar från sten-, brons- och 
järnåldern. På höjden öster om planområdet, på andra sidan 
riksväg 42, ligger ett gravfält bestående av två domarringar 
respektive resta stenar och klumpstenar, vilka vittnar om 
områdets historiska betydelse (foto på sida 14). Dessa bedöms 
inte påverkas av ny detaljplan.

Gustav Vasa angav 1540 att vägen längs Viskadalen, från 
Varberg till Skara, via Fristad, var en lämplig handelsfärd. 
Vägen sträckte sig utmed Öresjö och korsade Viskan norr om 
dess utlopp i Öresjö, nära planområdet. Idag finns stenvalvs-
bron Örebro kvar söder om planområdet och används för 
gång- och cykeltrafik (foto på sida 14).

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 30-80 nya bostäder 
med närhet till såväl Fristad som Sparsör. Fastighetsägaren 
önskar uppföra såväl flerbostadshus som parhus/radhus som 
hyresrätter. Upplåtelseform styrs dock inte av detaljplanen. 
Föreslagna komplementbyggnader utmed riksväg 42 föreslås 
bli uthyrningsbara som exempelvis förråd. 

Det äldre boningshuset med tillhörande uthus inom fastig-
heten Sölebo 1:54 har höga kvaliteter och möjlighet finns att 
återbruka eller flytta byggnaderna. Det andra bostadshuset 
inom Sölebo 1:54 föreslås rivas i samband med exploatering 
av området. Befintligt bostadshus inom fastigheten Sölebo 

Byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd enligt Boverket (Boverket, november 2016).
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1:60 kan stå kvar. Fastigheten får dock en byggrätt som 
innebär att befintlig byggnad kan ersättas av ett flerbostads-
hus i cirka 3,5 våningar. 

Arbetsplatser
Inga arbetsplatser finns inom detaljplaneområdet och inga 
nya tillkommer med de nya bostäderna.

Offentlig service
Förskolor samt låg- och mellanstadieskolor finns i både 
Sparsör och Fristad. I Fristad ligger även närmaste högstadie-
skola samt folkhögskola, liksom vårdcentral, äldreboende och 
LSS-boende. 

Inom 250 meter från planområdet finns Sparsör Öreliden/
Sparsörsvägens återvinningsstation och Fristads återvin-
ningscentral, vilka ger bra förutsättningar för nya bostäder 
att återvinna och återbruka.

Ingen ny offentlig service skapas inom planområdet.

Kommersiell service
Inom 200 meter från planområdet finns en bensinmack 
med servicebutik. Två kilometer från planområdet ligger 
Fristad, som har ett serviceutbud med bland annat apotek, 
restauranger, mataffär, blomsterhandel och ytterligare 
bensinstationer med servicebutiker. I och omkring Fristad 
finns även flera antik- och secondhandbutiker. 

Ingen ny kommersiell service skapas inom planområdet.

Tillgänglighet
Planområdet utgörs förenklat av två delar: en lägre del i öst 
utmed riksväg 42 och en cirka tre meter högre del i väst 
utmed järnvägen. Inom respektive område är marken relativt 
plan, med undantag av en sänka i planområdets sydöstra 
del där ingen bebyggelse föreslås. Nya kvartersgator och 

områdets markhöjder ska anpassas så att området blir lätt-
tillgängligt för alla människor och inga hinder uppstår för 
personer med exempelvis funktionsvariationer. 

Ljus- och skuggförhållanden
Ny bebyggelse bedöms inte medföra betydande olägenhet 
gällande ljus- och skuggförhållanden för intilliggande 
bostäder. Bebyggelsen norr om planområdet ligger på en 
högre höjd än planområdet och bostäderna är placerade med 
ett avstånd på cirka 25-30 meter från fastighetsgräns i söder. 
För skuggning av trädgårdsytor är bedömningen att den 
planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med skugg-
ning från befintlig vegetation/träd, vilken idag är väldigt tät.

I den södra delen av planområdet bedöms skuggning från 
grannfastigheten Sölebo 1:56 inte påverka planerad bebyg-
gelse negativt. 

Såväl i norr som söder föreslås en prickad zon på 4,5 meter 
utmed fastighetsgräns. Inom den prickade zonen får ingen 
bebyggelse uppföras vilket innebär att ett avstånd skapas till 
grannfastigheterna.  

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs från riksväg 42, där högsta tillåtna 
hastigheten är 80 km/h. Riksväg 42 är den norra infartsleden 
till Borås och sammanbinder Borås med Vårgårda. Till 
planområdet går idag tre in- och utfarter, en i norr och två i 
söder. Dessa används av befintliga bostadshus inom planom-
rådet. Infarten i söder används även av grannfastigheterna 
söder om planområdet. Även ett par av fastigheterna norr om 
planområdet använder infarten i norr som sekundär infart.  
Se foton nedan.

Förslag till ny infartsläsning och gatunät beskrivs mer under 
rubriken Biltrafik, parkering och trafikutredning.

Infart i planområdets norra del som i detaljplanen föreslås stängas till förmån för en 
mer trafiksäker lösning med vänstersväng fält.  

Infarter i planområdets södra del. Dessa föreslås i detaljplanen att stängas till 
förmån för en mer trafiksäker lösning med vänstersväng fält.
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Utredningen utgår från den Åtgärdsvalstudie som 2017 togs 
fram för väg 42 och studerar påverkan på trafiksystemet och 
framkomligheten på riksväg 42 år 2040 med utbyggd plan. 

Med trafikutredningen som utgångspunkt har möjliga 
utformningar av åtgärder på riksväg 42 studerats i samråd 
med Trafikverket. 

Planförslaget utgår ifrån att de tre in- och utfarterna i anslut-
ning till planområdet stängs och ersätts av en central infart 
med vänstersvängfält i norrgående riktning. Detta bedöms 
öka trafiksäkerheten på riksväg 42 genom att minska risken 
för upphinnandeolyckor samt olyckor med svängande fordon, 
respektive minska antalet korsandepunkter. Förslaget innebär 
att grannfastigheterna söder om planområdet därmed får 
en ny infart som går över fastigheten Sölebo 1:54. Även 
fastigheterna norr om planområdet, som idag nyttjar infarten 

Busshållplats
Regionbusslinje

Planområdesgräns

Cykelväg 

Älvsborgsbanan
Målpunkter

SPARSÖRS-
SKOLAN 

KILSKOLAN 

FRISTADSKOLAN 

SAIK  

FRISTADHALLEN 

TALLBACKENS 
FÖRSKOLA

GULA SKOLAN 

MUNKÅGÅRDEN

Busskarta och gång och cykelvägar kring Sölebo 1:54.

Gång- och cykeltrafik
Målpunkterna från planområdet för gående och cyklister är 
framförallt gång- och cykelvägen mellan Fristad och Frufäl-
lan på riksväg 42:s östra sida som ansluter till skolor och 
service i Sparsör respektive Fristad, samt badplatserna och 
rekreationsområden vid Öresjö. 

Riksväg 42 utgör en barriär med hög andel trafik, däribland 
tung trafik, vilken försvårar för trygga passager för oskydda-
de trafikanter. Då det saknas passage över riksväg 42 bedöms 
tillgängligheten till planområdet för gående och cyklister 
idag som begränsad. Närmaste passage från planområdet 
över vägen ligger cirka 500 meter söder om planområdet och 
utgörs av en passage i markplan med mittrefug. Hastigheten 
förbi passagen är 80 km/h. För att ta dig till passagen måste 
du gå eller cykla i vägrenen. 

Nära musikskolan i Fristad, cirka 900 meter norr om plan-
området, finns ett övergångsställe över riksväg 42 där även 
hastigheten sänkts från 80 km/h till 50 km/h en kort sträcka 
och till 30 km/h förbi skolområdet.

Västerut utgör järnvägen en barriär för gående och cyklister. 
Skalle badplats ligger bara 150 meter från planområdet 
fågelvägen, men för att ta sig till platsen på ett trafiksäkert 
sätt krävs en promenad på cirka en kilometer. Idag finns ett 
flertal stigar/smitvägar över järnvägsspåren som vittnar om 
att dessa används frekvent. 

Åtgärder för aktuellt planområdes tillgänglighet för gång- 
och cykeltrafik samt hur spårspring ska undvikas presenteras 
närmare under rubrik Biltrafik, parkering och trafikutredning.

Kollektivtrafik
I direkt anslutning till planområdet, utmed riksväg 42, ligger 
busshållplatsen Mölarp. Här passerar regionbusslinjerna 
150, 582 och 240, som alla går till Borås Stad. Turtätheten 
för buss 150 är under högtrafik var 15:e minut, en gång 
i halvtimmen under dagen och en gång i timmen under 
kvällstid. Buss 582 (Borås - Vårgårda) och buss 240 (Borås - 
Herljunga) går mer sällan, med endast några turer varje dag. 
För resor söderut väntar du som resenär idag i vägrenen och 
för resor norrut finns ingen passage över riksväg 42 för att nå 
busshållplatsen som ligger vid en bussficka. 

Åtgärder för att öka tillgängligheten och säkerheten för på- 
och avstigande redovisas under kommande rubrik. 

Biltrafik, parkering och trafikutredning
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor 
och därmed fler resor. I samband med detaljplanearbetet 
har en trafikutredning tagits fram (Sweco, 2020-02-18). 
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Illustration som redovisar ett förslag på hur ny bebyggelse och gatunät kan placeras inom planområdet.  
Utformning och placering av nya byggnader kan bli annorlunda än vad illustrationen visar (Underlag: Exark Arkitekter, 2020-12-01).

MARELD
L A N D S K A P S A R K I T E K T E R

SÖLEBO I SKISSBOK ARBETSMATERIAL I 2020.11.18

SEKTION A-A (1:200 A3)

SEKTION B-B (1:200 A3)

SEKTION C-C (1:200 A3)

1:2

1:2

1:3

1:5 1:5

ca FG+14O?

trädgård

uteplats

social gräsmatta
(översvämningsbar)

svackdike 
varierande fält- och buskskikt

ca FG+138? 

ca FG+137.5?

ca FG+137.5?

ca FG+14O?

1:5

tomtgräns

vattennivå vid 5O-årsregn

vattennivå vid 5O-årsregn

vattennivå vid 5O-årsregn

1:5

Sektion ur dagvattenutredningens bilaga 1 som visar på byggnadsvolymerna som plankartan medger samt det biodike som föreslås centralt i området. Skissen är 
framtagen av Mareld (Cowi, 2020-11-23). Byggnadernas utformning utgår från en tidig skiss. Byggrätten i detaljplanen möjliggör även för annan utformning av 
byggnaderna, se bild på sida 18. 
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i norr som sekundär infart kommer fortsatt kunna nå sina 
fastigheter från söder. Läs mer om fastighetsrättsliga frågor i 
kapitlet Planens genomförande på sida 20. 

För gående och cyklister anläggs en belyst gång- och 
cykelpassage med mittrefug förstärkt med FIVÖ (Förstärkt 
Information Vid Övergångsställen) strax norr om den nya 
infarten. Detta innebär att boende i närområdet på ett mer 
trafiksäkert sätt kan ta sig över riksväg 42 till gång- och 
cykelvägen på östra sidan om riksväg 42 mellan Sparsör och 
Fristad.

Den befintliga busshållplatsen på västra sidan om riksväg 42 
föreslås flyttas cirka 100 meter norrut från dagens läge och 
placeras i anslutning till gångpassagen. Hållplatsen får en 
högre standard med en bussficka och väntkur. Busshållplat-
sen på östra sidan om riksväg 42 kvarstår, men kan utifrån 
förslaget nås av resenärer på ett mer trafiksäkert sätt.

Därtill föreslår trafikutredningen att skyltad hastighet förbi 
planområdet sänks från 80 km/h till 60 km/h. Detta styrs 
inte i en detaljplan, men är något som kommunen önskar få 
Trafikverkets synpunkter på i samrådet.

Gatunätet inom planområdet ligger för övrigt på kvarters-
mark och styrs av Allmän plats Gata med enskilt huvudman-
naskap. Gatan ansluter till fastigheterna i söder i en central 
punkt och i norr till den befintliga grusvägen. Framkomlig-
het för bland annat avfallsfordon ställer krav på hur gatorna 
utformas. Parkering ska lösas inom kvartersmark, på 
tomtmark. Besöksparkering och liknande tillåts också ske på 
allmän plats Gata där så är lämpligt. Borås stads riktlinjer för 
parkering ska uppfyllas. 

Åtgärderna på riksväg 42 ligger inom Trafikverkets vägom-
råde, utanför planområdet. Exakt utformning kommer att 
fortsatt studeras i samråd med Trafikverket och Västtrafik. 

Åtgärden regleras i ett avtal som tecknas mellan Trafikverket 
och Borås Stad, respektive mellan Borås stad och exploatö-
ren. 

Borås Stads bedömning är att föreslagna åtgärder skulle 
förbättra trafiksäkerheten både för boende inom planområdet 
samt de omgivande bostadsområdena, men även vad gäller 
framkomligheten för resande på riksväg 42. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Väg 42, Trafikverket 
(2017-11-05). Målbilden med studien var: 

 » Bättre trafiksäkerhet för arbetspendlare

 » Bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

 » Bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken

Riksintressen
Planområdet omges av både Älvsborgsbanan och riksväg 42. 
Älvsborgsbanan som utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande av 
planen. 

Riksväg 42 som också utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte heller påverkas negativt av planens genomför-
ande. Detaljplanen har anpassats efter vägområdet för 
riksväg 42. 

Natura 2000-området Mölarp och Kröklings hage är ett 
riksintresse i nära anslutning till planområdet vilket inte 
bedöms påverkas negativt av ny detaljplan (foto sida 15). 
Riksintresset presenteras mer under rubriken Natura 2000 och 
Naturreservat. 

SÖLEBO 1:54 - PLANOMRÅDE 

Foto till vänster: gång- och cykelväg utmed väg 42. Foto till höger: smitväg över Älvsborgsbanan i höjd med planområdet som leder till Skalle badplats.
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NVI	  –	  Sölebo	  1:53	  m	  fl,	  Fristad,	  Borås.	  Naturcentrum	  2016-‐05-‐23	  

	   5	  

Naturvärdesinventering	  

Sammanfattande resultat 
I	   inventeringsområdet	   finns	   igenväxande	  åkermark,	   lövskog	  och	  planterad	  granskog.	  Områden	  med	  
naturvärden	   presenteras	   i	   figur	   1.	   Ett	   område	   har	   bedömts	   ha	   påtagligt	   naturvärde	   (klass	   3)	   och	  
dessutom	  noterades	  ett	  värdeelement	  i	  inventeringsområdet.	  	  

Området	  med	  påtagligt	  naturvärde	  är	  ett	  bitvis	  fuktigt	  lövskogsobjekt	  i	  en	  sänka.	  Periodvis	  står	  delar	  
av	   området	   under	   vatten	   och	   de	   äldsta	   träden	   har	   tydliga	   sockelbildningar.	   Värdeelementet	   är	   en	  
äldre	  ek	  som	  är	  placerad	  centralt	  i	  inventeringsområdet.	  	  

Inga	  rödlistade	  eller	  fridlysta	  arter	  noterades	  under	  inventeringen.	  	  

	  
Figur	  1.	  Identifierade	  naturvärdesobjekt	  och	  värdeelement.	  

	  Identifierade naturvärdesobjekt och värdeelement inom Sölebo 1:54 (Naturcentrum 
AB, 2016).

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ansluts till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Vid en exploatering av planområdet kommer markanvän-
dingen och andelen hårdgjord yta att förändras. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter har en dagvattenutredning tagits 
fram (Cowi, 2020-11-23). Förenklat föreslår dagvattenutred-
ningen ett grönt öppet dagvattenstråk i nord-sydlig riktning 
centralt i området för fördröjning och rening av dagvattnet. 
Efter fördröjning och rening föreslås ett utlopp mot Viskan 
på östra sidan om riksväg 42. Vid extrema regn leds vattnet 
till djuphålan i sydost. Möjlighet finns även för biodiket att 
svämma över på en torrdammsyta centralt i området. Se 
sektion och illustration på sida 8 och karta nedan.

Följande slutsatser och rekommendationer dras i dagvattenut-
redningen:

 » Området är i dagsläget instängt och dess östra delar 
översvämmas vid stora regn. Vatten kan i dagsläget 
tillåtas stå i lågpunkter och vatten kan tas upp av 
växtligheten. Efter byggnation måste vattnets avrinning 
och fördröjning hanteras mer kontrollerat, men befint-
liga lågpunkter kan delvis utnyttjas.

 » För att kunna släppa ut dagvatten från området efter 
fördröjning ner till befintliga flödesnivåer (cirka 70 
l/s) föreslås ett utlopp under riksväg 42 i områdets 

nordöstra hörn. Innan vattnet rinner ut ur planområdet 
föreslås att det renas och fördröjas genom ytlig avrin-
ning till ett biodike/torrdamm.

 » Mindre svackdiken föreslås anläggas längs med lokal-
gatan för att få ett extra reningssteg för vägdagvatten. 
Områdets allra sydligaste delar föreslås avrinna, likt 
befintligt läge, till hålan i sydost så att denna inte torkar 
ut.

 » Föreslaget biodike behöver kunna fördröja cirka 400 
kubikmeter vatten vilket framförallt föreslås ske i 
mitten av området genom en utbuktning (torrdamms-
yta) av diket. Biodiket kan ses som en hybrid mellan 
svackdike och växtbädd och mest liknar en växtbädd 
för att få tillräcklig rening. Mer växtlighet i diket och 
torrdammsytan gör att reningseffekten ökar och ger 
dessutom möjlighet till att påverka den biologiska 
mångfalden i området.

 » Föreslaget biodike förväntas rena dagvattnet till befint-
liga föroreningsmängder eller lägre för de flesta förore-
ningar. För att förhindra en ökning av krom och nickel 
förespråkas ytlig avledning av dagvatten över gräsytor, 
särskilt för att ge ytterligare rening till vägdagvatten i 
området. Lokalgatan föreslås även förses med ett eget, 
mindre svackdike som blir ett första reningssteg.

 » För att hantera extrema regn och skyfall föreslås att 
trumma läggs från biodike till hålan i sydost så att 
vatten kan evakuera bakåt i systemet. Även biodiket bör 
kunna översvämmas ytterligare utan att planerad bebyg-
gelse skadas. Höjdsättning bör studeras i detalj, särskilt i 
områdets nordöstra delar.

Bild från dagvattenutredningens bilaga 1 som visar förlag på hantering av 
dagvatten i planområdet (Mareld, 2020-11-18).

MARELD
L A N D S K A P S A R K I T E K T E R

SÖLEBO I SKISSBOK ARBETSMATERIAL I 2020.11.18
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Bilaga 1. Planskiss och sektioner
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Plankartan styr så att föreslagna åtgärder enligt dagvattenut-
redningen kan genomföras genom planbestämmelser. 

Höjdsättning av marken studeras mer i detalj inför gransk-
ningsskedet. 

Värme
Det finns möjlighet att ansluta nytt bostadsområde till 
befintligt fjärrvärmenät.

El, tele och fiber
Området föreslås anslutas till befintliga el- och teleledningar. 

Avfall
Avfall ska omhändertas inom kvartersmark. För att få en bra 
arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning 
ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsut-
rymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshan-
tering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. Utformning av 
kvartersgatorna ska ske med hänsyn till framkomligheten för 
avfallsfordon. Illustrationen på sidan 8 redovisar en lösning 
med hyresrätter där gemensam avfallshantering sker i miljö-
rum placerade i området.

Återvinningsstation finns utmed riksväg 42, cirka 700 meter 
söder om planområdet. I Fristad finns också en återvinnings-
central som ligger cirka 450 meter norr om planområdet. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omges av Naturreservat/Natura 2000-området 
Mölarp, och det finns värden för natur och rekreation kring 
Öresjö och Viskan.

Planområdet är delvis bebyggt och utgörs av privata trädgår-
dar, respektive igenväxande åkermark, lövskog och planterad 
granskog. I maj 2016 genomfördes en naturinventering av 

Till vänster syns det område (inom gul streckad linje) som i naturinventering har identifierats med påtagligt naturvärde. Till höger den ek som är ett värdeelement. 

Naturcentrum AB. Inventeringen pekade ut ett område som 
bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 3) i planområdets 
sydöstra del som består av ett bitvis fuktigt lövskogsobjekt 
i en sänka. Periodvis står delar av området under vatten 
och de äldsta träden har tydliga sockelbildningar. Därtill 
noterades ett värdeelement bestående av en äldre ek som är 
placerad centralt i planområdet (se karta på sida 10 och foton 
nedan). Inga rödlistade eller fridlysta arter noterades under 
inventeringen. 

Då planområdet ingår i kommunens grönområdesplan 
kompletterades naturinventeringen i juni 2016 för att utreda 
områdets värden som spridningsstråk. Se mer under rubriken 
Grönområdesplan och Naturinventering. 

Detaljplanen föreslår att naturvärdesområdet samt eken skyd-
das i detaljplanen. Eken lutar kraftigt och måste eventuellt 
tas ner, men har ett värde även om den lämnas i området som 
dödved.

Rekreation
Planområdet har stora tillgångar till rekreations- och 
kulturområden. Inom 200 meter från området kan både stora 
grön- och vattenområde med välanvända promenadstråk 
nås. Området ligger även mindre än en kilometer från både 
idrottsanläggningen SAIK i Sparsör och idrottshallen i 
Fristad där det finns elljusspår och möjlighet för utövande av 
flera sporter. 

Även inom området ges möjlighet att skapa gemensam 
utemiljö, för lek och möten. Ytan ligger centralt i området 
och utgörs idag mestadels av träd och vegetation som med 
fördel kan ge en kvalitet till lekplatsen.

Ekosystemtjänster
Ekosystem är den gröna infrastrukturen som är en viktig 
del i våra samhällen. Växtlighet och djur bidrar till bland 
annat skydd mot sol och vind, en fungerande pollinering och 
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rening av dagvatten vilket alla är ekosystemtjänster. En rik 
biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande och 
hållbara ekosystem. 

Planområdet består idag främst av vegetation, både öppna 
ytor med främst sly och mer tät vegetation i varierade busk- 
och trädskikt. Vegetation filtrerar och binder regn, bidrar till 
luftrening och temperaturreglering. Träd bidrar med skugga, 
är ett trivsamt inslag i boendemiljön och bidrar med biologisk 
mångfald genom att utgöra livsmiljö för fler arter. 

Inom planområdet finns förutsättningar att skapa nya ekosys-
temtjänster, framförallt kopplat till boendeplatser, pollinering 
och vattenhållande funktioner. Framförallt är dessa kopplade 
till det centrala dagvattenstråket, se illustration på biodike på 
sidan 8. Därtill har områdets sandiga mark förutsättningar 
för blommor och pollinering.

Natura 2000 och naturreservat 
Natura 2000 är ett naturområde som del av EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden. Ett naturreservat är skyddat 
enligt Miljöbalken och är ett långsiktigt sätt att skydda 
värdefull natur. Både naturreservatet Mölarp och Kröklings 
hage ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

Mölarp är ett naturreservat med en varierad natur med rik 
växtlighet, historiska miljöer och spår från istiden. Den 
varierade växtligheten och Viskans framfart resulterar i en 
hög biologisk mångfald. Större delen av Mölarps ö är slåt-
teräng, men här finns också lövskog. Namnet Mölarp antyder 
att här har malts mjöl. Namnet går att spåra ända till år 1540. 
Mellan Gingri och Öresjö faller Viskan mer än 35 meter, 
vilket bidrar till att ett flertal fabriker och kvarnar tidigare 
följde vattnets sträckning (foto på sida 15). Viskan har sitt 
utlopp i Öresjö som också utgör del av Natura 2000-området.

Kröklings hage gränsar till Mölarp och har en kuperad, varie-
rad natur med ädellövskog, ängar och blandskog. Området 

har även två raviner som är spår efter landisens avsmältning. 
Kröklings hage har en öppen ängsyta som är en populär och 
rofylld plats för boende i Sparsör. 

Det finns många fornlämningar inom Natura 2000-området 
som vittnar om att området varit viktigt för människor under 
lång tid. Bland annat finns här gravfält med domarringar, en 
offerkälla och en hällkista, den så kallade kungagraven. 

Fornminnen 
Inom planområdet finns delar av fornlämning RAÄ Fristad 
NY 1. En arkeologisk förundersökning genomfördes i maj 
2016 av Västarvet kulturmiljö. Inom planområdet hittades då 
ett 30-tal anläggningsliknande lämningar i form av olikartade 
stolphål utan koncentration och enstaka spår av slagen flinta 
och keramik. Västarvet kulturmiljö gjorde bedömningen 
att lämningarna var tecken på ett sporadiskt användande av 
området under förhistorien och att det inte var nödvändigt 
med vidare undersökningar. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
delade denna bedömning i yttrande daterat 2016-06-09.

Grönområdesplan och naturinventering 
Planområdet finns utpekat i Borås Stads Grönområdesplan 
och en naturinventering har utförts. Områden som är 
utpekade i Grönområdesplanen som klass I och klass II 
har identifierats som de mest värdefulla grönområdena i 
kommunen. Planområdet är utpekat med klass I, då det utgör 
ett grönt stråk som sträcker sig mellan Natura 2000-området 
Mölarp och badplatsen Skalle. För att mer noga utreda 
områdets betydelse som spridningsstråk kompletterades 
naturinventeringen med ett yttrande (Naturcentrum 
2016-06-22). I den kompletterande utredningen studerades 
planområdets funktion som spridningsstråk mer noggrant. 
Utredningen visar på att de barriärer som finns i området 
i form av riksväg 42 och järnvägen hindrar spridning av 
växter och djur och att området därför inte har den vikt 
som ett värdefullt spridningsstråk som grönområdesplanen 
framhåller. Det huvudsakliga spridningsstråket i närområdet 
bedöms istället ligga utmed Viskan, cirka 350 meter söder om 
planområdet. 

Strandskyddsområdet från Öresjö och Viskan finns inom planområdet. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000

Älvsborgsbanan 

Strandskydd

Planområde

Riksväg 42

Befintlig byggnad

VISKAN
ÖRESJÖ

Indikationer över spridningssamband (Naturcentrum 2016). Det viktigaste 
spridningsstråket för växter och djur i närområdet ligger utmed Viskan.
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Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas då planområdet är utpekat i Borås Stads 
Grönområdesplan. Då områdets funktion som spridnings-
korridor enligt naturinventeringen (Naturcentrum AB, 2016) 
har bedömts vara låg så har inga kompensationsåtgärder 
utretts. Inom planområdet skapas nya ekosystemtjänster 
kopplade till framförallt dagvattenhanteringen, läs mer om 
detta under rubrik Ekosystemtjänster på föregående uppslag.

Hushållning med naturresurser
Detaljplanen innebär att befintlig infrastruktur i form av 
vägar, VA och andra ledningar kan nyttjas vilket är en 
hushållning med naturresurser då dessa inte behöver dras 
fram någon annanstans. För övrigt innebär detaljplanen att 
mark som idag i huvudsak utgörs av vegetation tas i anspråk. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

En geoteknisk utredning har tagits fram för planområdet 
(Geos, 2020-04-30). Området har delats in i två delar, delom-
råde väst och delområde öst, med olika rekommendationer 
kring grundläggning, markarbeten och stabilitet.

Delområde väst 
Jordens sättningsegenskaper bedöms som goda i det östra 
området och byggnader som ej överskrider 3 plan kan grund-
läggas med platta på mark. Detta motsvarar en långtidslast av 
cirka 30 kPa.

All övre organisk jord (till exempel mulljord) skall schaktas 
bort innan grundläggning. Jordlagren innehåller silt varpå 
risk för tjällyftning även skall beaktas. Ytvatten skall avledas 
från schaktbotten för att undvika uppluckring.

I planområdets östra del har bly påträffats enligt tabellen (Geosn 2020-04-30, provtagning av Enrecon AB).

Delområde öst  
I det östra delområdet bedöms jordens sättningsegenskaper 
vara starkt varierande till följd av att organisk jord har 
påträffats. Flera olika typer av grundläggningsmetoder kan 
bli aktuella här till exempel grundläggning med pålar eller 
platta på mark. Där grundläggning utförs med platta på mark 
kan det även bli aktuellt med urschaktning av organisk jord 
och/eller kompensationsgrundläggning med lättfyllning för 
att reducera lasten på marken. Val av grundläggningsmetod 
för respektive hus med mera föreslås studeras vidare vid 
detaljprojektering.

Vid grundläggning med platta på mark ska all övre organisk 
jord (till exempel mulljord) schaktas bort innan grundlägg-
ning. Den organiska jorden (till exempel torv och gyttja) som 
ligger längre ned i jordprofilen kan också behöva schaktas 
bort. Jordlagren innehåller likt område väst silt varpå risk 
för tjällyftning även skall beaktas. Ytvatten skall avledas från 
schaktbotten för att undvika uppluckring.

Förorenad mark
I samband med att geoteknisk utredning utfördes togs 
prover inom planområdets östra som del delvis består av 
torv. Proverna togs Enrecon AB och ligger som bilaga till 
Geos 2020-04-30. I provtagningarna påträffades bly (Pb) i 
de ytliga skikten i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning, så som bostadsända-
mål. Halterna överstiger även Naturvårdsverkets haltgränser 
för mindre än ringa risk (MRR), över vilka anmälan krävs till 
tillsynsmyndigheten vid återanvändning på annan plats. Se 
tabell nedan.

För att skapa en god boendemiljö där marken är anpassad 
till en känslig markanvändning, så som bostadsändamål, ska 
sanering utföras i samband med byggnation inom området. 
Detta styrs med planbestämmelser i plankartan.
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6. Vatten
Strandskydd
Strandskydd är ett sätt att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden på lång sikt och att bevara goda livsvillkor 
för växt- och djurlivet. Planområdet berörs delvis av två 
strandskydd; Öresjö har ett utvidgat strandskydd om 200 
meter och Viskan omfattas av ett strandskydd på 100 meter. 
Planområdet är idag väl avskilt från respektive vatten, dels av 
järnvägen och riksväg 42, dels av att omkringliggande mark 
är ianspråktagen för bostäder. Kommunen bedömer att det 
finns särskilda skäl enligt kap 7 § 18 c MB för att upphäva 
strandskyddet inom planområdet med motiv om att det är 
ett väl avskilt område närmast strandlinjen. Upphävandet 
föreslås ske genom planbestämmelse i plankartan.

Skyfall och översvämningsrisk
I dagsläget är planområdet instängt mellan järnvägsspår och 
riksväg 42 och vattnet från plötsliga skyfall har ingen stans 
att ta vägen. I dagvattenutredningen (Cowi, 2020-11-23) 
utfördes en skyfallsanalys för återkomsttiden 500, det vill 
säga extremt regn. 

För att omhänderta skyfall föreslås en torrdamm mellan 
parhusen och flerbostadshuset i söder vilket tillåter att biodi-
ket kan översvämmas utan att skada bebyggelse. Genom att 
sätta en trumma mellan biodiket och djuphålan i sydost kan 
vatten också tillåtas evakueras bakåt i systemet vid skyfall. 
Något utlopp från djuphålan föreslås inte utan vattnet från 
skyfall får lov att infiltrera och avdunsta efter regnet upphört. 
Detta kan ta tid och säkerhetsåtgärder krävs därmed för att 
minimera drunkningsrisk.

Höjdsättning av byggnader och mark behöver särskilt detalj-
studeras i det fortsatta arbetet så att bebyggelse inte skadas 
vid extrema skyfall. 

Placering av biodiket och torrdammen säkras i plankartan 
med planbestämmelser och villkor för startbesked. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

För att säkerställa att påverkan på Viskan och Öresjö som 
recipient av dagvatten och dess MKN inte är negativ krävs 
att föreslaget biodike har riklig vegetation och liknar ett 
biofilter (även kallat växtbädd/rain garden). Ytlig avledning 
av dagvatten över gräsytor och svackdiken vid lokalgatan 
rekommenderas också för att särskilt komma åt krom och 
nickel. Dock bör även byggnadsmaterial med krom och 
nickel undvikas så att mängderna minimeras vid källan.

Dessa insatser är viktiga eftersom dagvattnets väg till 
recipienten, Viskan, är relativt kort och det finns därmed 
liten möjlighet för förorenat dagvatten att renas på väg till 
recipienten. Viskan mynnar senare i Öresjö som är dricksvat-
tentäkt vilket gör reningen extra viktig. Det innebär också att 
massor som tillförs området bör vara rena så att föroreningar 
inte lakas ut och följer med dagvattnet ut ur området.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Öresjö är Borås huvudvattentäkt och försörjer 80 000 
människor med färskt dricksvatten. För att skydda den 
från föroreningar har området runt sjön och dess närmaste 

Stenvalvsbron Örebro söder om planområdet, som sträcker sig över Viskan. Fornminnen i form av domarringar och resta stenar öst om planområdet.
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tillrinningsområde klassats som vattenskyddsområde. Detta 
ställer höga krav på att allt vatten som rinner ner i sjön är så 
rent det går.

Planen ligger inom den teritära och sekundära zonen för 
vattenskyddsområde från Öresjö och därmed finns restrik-
tioner för vad man får göra inom planområdet. Detta finns 
som information på plankartan. Skyddsbestämmelserna för 
vattentäkten ska följas så att inte miljökvalitetsnormerna 
påverkas negativt.

Markavvattning
I undersökningssamråd med länsstyrelsen i augusti 2020, 
framkom att ianspråktagande av marken eventuellt innebär 
markavvattning. I Västra Götalands Län är markavvattning 
förbjuden och åtgärder kräver dispens och tillstånd. Borås 
Stad tolkar att syftet med förbudet främst är kopplat till 
att skydda de naturvärden som finns i och är kopplade till 
mark där det står vatten stora delar av året. Kommunens 
bedömning är att planområdet inte utgör ett naturligt 
våtmarksområde i enlighet med vad som avses ovan och 
Naturinventeringen (2016) visar inte heller på att det finns 
några höga naturvärden i det område där planen föreslår en 
förändrad markanvändning. Planområdet utgör snarare ett 
område som har blivit instängt av infrastruktur där vattnet 
inte längre har någon naturlig väg att rinna ut, utan blir kvar 
inom området. Genomförandet av planen innebär att delar 
av torven behöver grävas ur. Syftet med åtgärderna inom 
planområdet är dock inte att varaktigt avvattna marken 
eller sänka grundvattennivåerna. Borås stad har sedan 
undersökningssamrådet med Länsstyrelsen låtit ta fram en 
dagvattenutredning (Cowi, 2020-11-23). Denna ger förslag på 
fördröjning och rening av dagvatten och visar på att det går 
att tillföra ekosystemtjänster inom planområdet.

Kommunen önskar få länsstyrelsens ställningstagande kring 
markavvattning i samrådet, samt eventuellt behov av dispens 
och tillstånd. Eventuell dispens och tillstånd för markavvatt-
ning söks hos Länsstyrelsen och ligger på fastighetsägarens 
ansvar. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från 
förutsättningarna för växt- och djurliv och den kemiska 
statusen bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som 
finns i vattnet eller bottensedimentet. Miljökvalietsnormen 
för ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Öresjö, som är dricksvattentäkt, uppnår i den senaste klass-
ningen från 2017 inte god kemisk status har också måttlig 
ekologisk status (VISS, 2017b). Enligt Vatteninformations-
ystem Sverige (VISS) har Viskan mellan Marsjön till Öresjö 
idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status 
(VISS, 2017a). 

Den här detaljplanens genomförande med tillskott på 30-80 
bostäder bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Öresjö och Viskan. Ett alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Planen innebär fler bostäder i ett attraktivt läge som erbjuder 
de boende närhet till rekreation i en varierad miljö med 
Öresjö, Mölarp och Kröklings hage inpå knuten. Detaljpla-
nen medger en variation av boendeformer, vilket innebär 
ett komplement till det stora utbudet av villor i Sparsör och 
Fristad. En variation av boendeformer innebär även möjlig-
het till kvarboende på orten i livets alla skeden. Planområdet 
har även närhet till service i form av skola, affärer, kollektiv 

Mölarps kvarn som är del av naturreservatet och Natura 2000-området Mölarp. Skalle badplats ligger cirka 150 meter öster om planområdet. 
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och gång- och cykelväg. Ett genomförande av detaljplanen 
innebär att en ny och mer trafiksäker passage skapas över 
riksväg 42, vilket är viktigt för oskyddade trafikanter som 
vill gå, cykla eller åka kollektivt. Planerat vänstersvängfält 
innebär även ökad trafiksäkerhet för bilister på riksväg 42. 

8. Störningar på platsen
Risk
Då planområdet ligger intill riksväg 42 och Älvsborgsbanan 
som båda är rekommenderade vägar för transport av farligt 
gods har en riskutredning tagits fram (Briab, 2020-04-02, 
rev. 2020-10-28). Som underlag till utredning användes en 
översiktlig riskanalys framtagen av Wuz risk consultancy AB 
2016. 

Risk beräknas förenklat som sannolikheten för att en olycka 
sker multiplicerat med dess konsekvens. 

I detaljplanen klassas bostäder som känslig verksamhet som 
måste hålla ett visst avstånd till väg och järnväg, medan 
komplementbyggnader där människor inte stadigvarande 
vistas, kan tillåtas på ett kortare avstånd. Tidigt i planarbetet 
föreslogs en bullervall utmed riksväg 42 som även skulle 
fungera som skydd för risk. Denna har istället ersatts av ett 
förslag med komplementbyggnader utmed riksvägen, vilket 
prövas i utredningen. 

Riskutredningen har stämts av med Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, Särf, och de sammanlagda rekom-
mendationenerna för planområdet är::

 » vall eller komplementbyggnader ska uppföras mot 
riksväg 42

 » 40 meters skyddsavstånd från järnvägen till känslig 
verksamhet (bostäder), respektive 30 meters skydds-
avstånd från järnvägen till mindre känslig verksamhet 
(komplementbyggnader)

 » 30 meters skyddsavstånd från riksväg 42 till känslig 
verksamhet (bostäder)

 » 20 meters skyddsavstånd från riksväg 42 till mindre 
känslig verksamhet (komplementbyggnader). 

 » Om komplementbyggnader placeras närmre än 20 
meter från riksväg 42 ska fasaderna utföras med utföras 
i obrännbart material och utan ventilationsöppningar. 
Puts på cellplast är inte tillåtet. Fönster ska utföras i 
lägst brandteknisk klass EW 30. Fönster får endast vara 
öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Det 
är dock inte motiverat att komplementbyggnaderna ska 
utföras med förstärkt stomme. 

 » Flerbostadshus förses med högt placerade luftintag på 
minst 8 meters höjd, för att minska koncentrationen av 
giftig gas inomhus vid en olycka med farligt gods

 » Byggnader inom 80 meter från farligt godsled ska ha 
möjlighet att utrymma bort från leden. Bostäder centralt 
i området kan därför behöva möjlighet till utgång åt två 
håll

Bilden visar de ekvivalenta ljudnivåerna från väg och järnväg år 2040 från bullerutredningen. Längs med järnvägen redovisas en bullerskärm i grönt. 
(Akustikforum, 2020-2020-09-21, rev. 2020-10-22)
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För att säkerställa att ovanstående risknivåer uppfylls inom 
planområdet föreslås skyddsavstånd och skyddsåtgärder som 
bestämmelser på plankartan. 

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm där strävan är att undvika skadliga effekter på 
människors hälsa. Riktvärdena styrs i förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). 

Enligt gällande förordning bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 60 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. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 

Planområdet som ligger i närhet till både Älvsborgsbanan 
och riksväg 42 påverkas av buller och vibrationer. I oktober 
2020 togs därför en bullerutredning fram av Akustikforum 
AB. Utredningen redovisar såväl nutida bullersituation samt 
en framtida bullersituation år 2040. 

Utredningen visar på att det går att uppfylla huvudregeln i 
riksdagens bullerförordning om högst 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad, både i nuläge samt för framtida buller-
prognos inom planområdet.

Möjlighet till att anlägga gemensamma uteplatser i markplan 
som uppfyller bullerförordningen finns vid minst en fasad 
per hus.

Maximala ljudnivåer från järnvägen är höga och behöver ges 
särskild hänsyn i en framtida projektering.

Om en skärm om 1,8 meter anläggs utmed plangränsen längs 
järnvägen sänks ljudnivåerna vid de värsta utsatta fasaderna 
med mellan 2-9 dB, beroende på fordonstyp och vånings-
plan. Skärmen är inte nödvändig för att uppfylla riksdagens 
bullerförordning. 

Då Trafikverket ställer krav på att järnvägen stängslas in för 
att undvika spårspring på sträckan förbi planområdet, skulle 
detta med fördel ske med hjälp av en bullerskärm istället för 
stängsel. 

Plankartan reglerar direkt och indirekt så att riktvärdena 
uppnås för bostadsändamål med såväl prickad mark, krav 
på uppförande av kompementbyggnader utmed riksväg 42 
respektive med bestämmelser under rubriken ”skydd mot 
störningar”. Byggnadernas exakta utformning och placering 
hanteras vid bygglovgivning.

Vibrationer
En vibrationsutredning togs fram i november 2020 av 
Abesiktning. Utredningen visar på att vibrationsnivåerna 
alstrade av vägtrafik understiger Trafikverkets riktlinjer 
med mycket god marginal och inga indikationer finns på att 
specifika åtgärder behöver utföras gällande grundläggning 
och konstruktion. Vibrationsnivåerna närmast järnvägen 
understiger Trafikverkets riktlinjer avseende vibrationer 
altstrade av järnvägspassager under tidsspannet 22-06. En 
registrering under perioden överskrider riktvärdet 0,4 mm/s, 
dock endast vid ett tillfälle och når 0,65 mm/s RMS. Detta 
uppmättes den 13:e november klockan 05:56:05 och understi-
ger då riktvärdet av 0,7 mm/s vägd RMS och fem gånger per 
årsmedelnatt.

Vibrationsutredningen rekommenderar att den kommande 
byggnationen närmast spåret uppföras med spetsburna pålar 
samt betongbjälklag för ytterligare våningsplan för att inte 
överskrida riktvärdena. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft.

Luftföroreningshalterna i området bedöms inte vara höga. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 

Den bensinstation som ligger cirka 350 meter norr om 
planområdet bedöms inte påverka luftkvaliten för planerade 
bostäder negativt.

9. Planbestämmelser 
Allmän platsmark
Gatorna inom planområdet utgör allmän plats Gata med 
enskilt huvudmannaskap. Område markerat med Gata 
innehåller förutom vägytan även dagvattendike och eventuell 
plantering och belysning som hör till gatan samt gatupar-
kering. Vid entrén till området från riksväg 42 ryms även 
plantering och gångbanor inom bestämmelsen Gata. Enskilt 
huvudmannskap är motiverat av att området är väl avgränsat 
där intresset av gatan framförallt tillfaller fastigheten Sölebo 
1:54 som är tänkt att kvarstå som en stor fastighet och inte 
styckas. Allmän plats är samtidigt tydligare gentemot de 
grannfastigheter som i och med planens genomförande 
kommer att få en ny infart genom planområdet, i jämförelse 
med att anordna gata på kvartersmark. 
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Kvartersmark
Inom planområdet utgörs den största delen av marken av 
kvartersmark för bostäder, vilket betecknas med B och har 
gul färg på plankartan. 

Placering av ny bostadsbebyggelse är inte styrd till ett exakt 
läge. Istället anger plankartan en exploateringsgrad för 
byggnadsarea, alltså hur mycket av ytan som får bebyggas i 
kvadratmeter. Exploateringsgraden anges med bokstaven e 
följt av en siffra. De maximala nockhöjderna som tillåts visas 
genom en romb med en siffra i. Nockhöjderna är angivna i 
meter över angivet nollplan. Plushöjden möjliggör att byggna-
derna i norr och i sydost kan bli cirka 3 våningar och bygg-
naderna i sydväst cirka 2 våningar höga. Takvinkeln styrs till 
att vara mellan 30 och 45 grader. De nya byggnaderna får 
inte placeras inom mark som är prickad på plankartan. Bland 
annat har en zon på 4,5 meter skapats utmed fastighetsgräns 
i norr och söder för att skapa ett avstånd till grannfastighe-
terna. 

Inom mark som är korsad får endast komplementbyggnader 
uppföras. Då både risk, buller och vibrationer förekommer 
från riksvägen och järnvägen har prickmark, respektive 
korsmark ritats ut på plankartan. Dessa zoner utgår från 
framtagna utredningar och är viktiga för att nya bostadshus 
inte ska hamna för nära riskkällan samt att en god boende-
miljö ska klaras ur buller- och vibrationssynpunkt. Bostäder 
tillåts som närmst 40 meter från järnvägen, respektive 30 
meter från riksvägen. 

Utmed riksväg 42 tillåts komplementbyggnader som närmast 
8 meter från vägen varpå bestämmelsen b1 och b2 införts 
kring att dess fasader ska utföras i obrännbart material och 
utan ventilationsöppningar. Puts och cellplast är inte tillåtet. 
Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30 och får 
endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 
Mot järnvägen kan komplementbyggnader uppföras som 
närmast 30 meter från järnvägen. Bestämmelserna styr även 
att komplementbyggnaderna ska vara sammanbyggda och ha 
en viss längd för att tillräckligt skydd ska ges. Bestämmelsen 
är även kopplad till den administrativa bestämmelsen a2. 

Centralt i området anges ett område som ska utgöra biodike 
för fördröjning och rening av dagvatten b3. Marken får inte 
hårdgöras. Planbestämmelsen kopplas även till en adminis-
trativ bestämmelse med villkor för startbesked som innebär 
att startbesked för bostäder inte får ges förrän ett biodike 
för omhändertagande av dagvatten har kommit till stånd.  
I anslutning till biodiket ligger även en yta för lek inom 
område markerat med n1. Vid lekplatsen finns en ek som är 
utpekad i naturinventeringen. Eken får endast fällas om den 
utgör en säkerhetsrisk och ska i så fall lämnas inom området 
som lågor/dödved, vilket bland annat gynnar insekter, svam-
par och mossor. Området vid lekplatsen är prickad mark, det 
vill säga får inte bebyggas. Detta undantas för byggnader som 
hör till lekplatsen, så som regnskydd eller redskapsbod.

Längst i sydost skyddas djuphålan som är utpekad i naturin-
venteringen av bestämmelserna n2 som anger att vegetation 
och markskikt inte får tas bort eller skadas respektive träd 
med en diameter större än 20 centimeter i brösthöjd inte får 
fällas, vilken kompletteras med en administrativa bestäm-
melse om marklov (a4). Djuphålan har även en breddnings-
funktion vid extrem nederbörd och marken ska därför även 
kunna användas för fördröjning och rening av dagvatten och 
får inte hårdgöras vilket styrs med bestämmelsen b4.

Skydd mot störningar anges med bokstaven m följt av en 
siffra. Bestämmelserna m1 och m2 berör krav på utrymning 
och högt placerade luftintag på flerbostadshusen och har 
koppling till framtagen riskutredningen. Bestämmelsen 
m3 ställer krav på att marken saneras innan startbesked för 
grundläggning av bostad ges och ska följa Naturvårdsverkets 
riktvärden. Bestämmelsen är kopplad till den administrativa 
bestämmelsen a3. 

Administrativa bestämmelser
På plankartan finns även ett par administrativa bestäm-
melser. Då komplementbyggnaderna är en förutsättning för 
att möjliggöra bostäder i planområdets östra del regleras med 
bestämmelsen a2 ett villkor om att bygglov för bostäder inte 
får ges förrän komplementbyggnader har uppförts utmed 
riksväg 42 som skydd mot buller och risk. 

Typsektioner som redovisar olika utformning av bostadshusen utifrån den byggrätt som plankartan medger. Till vänster exempel på flerbostadshus. Till höger exempel på 
parhus/radhus/kedjehus. Även annan utformning ryms inom bestämmelserna. 
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Då det finns risk för ökat spårspring över järnvägen har även 
en administrativ bestämmelse införts som anger att bygglov 
inte får inte ges för bostäder förrän stängsel utmed järnvägen 
enligt Trafikverkets standard har kommit till stånd. 

För att säkerställa att dagvattnet i området fördröjs och renas 
innan det når slutrecipient anger plankartan ett villkor för 
startbesked som anger att startbesked inte får ges för bostä-
der förrän ett biodike för omhändertagande av dagvatten 
inom område markerat med b3 har kommit till stånd. Dagvat-
tenlösningen kan uppföras som en gemensamhetsanläggning 
med stöd i bestämmelsen g1 - markreservat för gemensam-
hetsanläggning för dagvattenhantering. 

Vidare får inte starbesked ges för grundläggning av bostad 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder, a3.

Övriga administrativa bestämmelser pekar ut markreservat 
för underjordiska ledningar (u1), gemensamhetsanläggning 
för gata (g2), respektive en bestämmelse för upphävande av 
strandskydd (a1) och att marklov krävs för fällning av träd 
med en diameter större än 20 centimeter i brösthöjd (a4).

Avslutningsvis ligger planområdet inom Öresjös vatten-
skyddsområde som omfattas av skyddsföreskrifter, vilket 
finns som en upplysningstext på plankartan. Detta innebär 
att krav ställs på att allt dagvatten ska fördröjas och renas 
innan det når recipient.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 
2025. Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska 
målområden. Detaljplanen bidrar till några av de strategiska 
målområden som finns bland annat vad gäller social hållbar-
het genom att erbjuda blandad bebyggelse i olika upplåtelse-
former. Vidare ska marken inom planområdet delvis saneras, 
för att möjliggöra bostäder och på så sätt bidrar planen till att 
minimera förekomsten av skadliga kemikalier i samhället.

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked 
2016, gällde översiktsplanen ÖP06 för Borås Stad. Mark-
användningskartan i ÖP06 visar att fastigheten Sölebo 1:54 
ligger mellan tätorten Fristad och Natura 2000-området vid 
Viskan, men anger inte någon särskild markanvändning för 
aktuellt planområde. 

Därefter har en ny översiktsplan tagits fram. Översiktsplanen 
för Borås Stad (2018) vägleder hur Borås Stad ska utvecklas 
för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Översikts-

planen anger att ny bebyggelse ska planeras i lägen som 
förstärker kollektivtrafik och komplettera befintlig bebyg-
gelsestruktur. 

Enligt ÖP18 är Fristad inklusive Sparsör en serviceort av 
lokal betydelse. Översiktsplanen är positiv till bostadsbygg-
nation och föreslår att bostäder bör lokaliseras på platser 
som gynnar det lokala livet. Bostadsformer ska komplettera 
det befintliga utbudet för att möjliggöra kvarboende och fler 
åldersgrupper.

Planområdet är i ÖP18:s markanvändningskarta både utpekat 
som ett befintligt grönområde och grönt stråk (utifrån 
kommunens Grönområdesplan) samt område lämpligt för 
förtätning i kollektivtrafiknära läge. 

I samband med detaljplanen har mer djupgående studier visat 
att det inte finns några höga naturvärden inom planområdet 
samt att området inte utgör ett viktigt spridningsstråk för 
växter och djur då riksvägen och järnvägen utgör stora 
barriärer (Naturcentrum AB, 2016-05-23, rev. med komplet-
terande yttrande avseende spridningskorridorer, 2016-06-22). 
Det viktigaste spridningsstråket bedöms ligga längre söderut 
längs med Viskan. 

Den sammanlagda bedömning är att detaljplanen inte 
strider mot översiktsplanen. Då planförslaget strider mot 
kommunens Grönområdesplan föreslås dock detaljplanen 
handläggas med utökat förfarande. 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genomförandet 
av planförslaget eller medföra någon skillnad mot dagsläget. 
Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad klimatpåverkan 
och Frisk luft genom att förslaget genererar mer trafik. Detta 
bedöms kompenseras av att det ligger nära service med goda 
förbindelser till kollektivtrafik och gång- och cykelväg till 
Fristad och Sparsör.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
eller risk.
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Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
tagits fram (2020-06-04) och följande frågor bedöms som 
viktiga att utreda i detaljplanen:  risk, trafik, naturvärden, 
arkeologi, dagvatten- och skyfall samt buller och vibrationer. 
Samtliga dessa utredningar har tagits fram och inarbetats vid 
framtagandet av denna samrådshandling.

I augusti 2020 genomfördes ett så kallat undersöknings-
samråd med länsstyrelsen, för att tidigt få återkoppling kring 
om planen misstänks innebära betydande miljöpåverkan och 
vilka eventuella utredningar och åtgärder som krävs inom 
detaljplanearbetet. I samråd med länsstyrelsen är slutsatsen att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs. Länsstyrelsen gav i samrådet indikationer på 
att en byggnation av planområdet eventuellt kan innebära 
markavvattning, vilket är förbjudet i Västra Götalands län.  
Markavvattning kräver tillstånd samt dispens från förbudet, 
vilka söks från fastighetsägaren.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägarna till Sölebo 1:54 och Sölebo 1:60, nedan kall-
lade exploatörerna, ansvarar för:
 » Utbyggnad av samt kostnader för framtida drift- och 

underhåll av kvartersmarken för Bostäder (B) inom 
planområdet.   

 » Utbyggnad av gata, vilken utgörs av allmän platsmark, 
inom planområdet, se rubrik 3 Biltrafik, parkering och 
trafikutredning. 

 » Marksanering inom egen fastighet, se rubrik 5 ”Förore-
nad mark”.

 » Utbyggnad av VA-ledningar och dagvattendike, se 
rubrik 4, Teknisk försörjning. 

Trafikverket ansvarar för byggnation av vänstersvängfält i 
norrgående riktning, samt stängning av befintliga in- och 
utfarter i anslutning till planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten och spillvatten, samt avfallshantering.

Exploatörerna och Trafikverket bekostar gemensamt uppfö-
rande av staket längs järnvägen, vilket krävs för att bygglov 
för bostäderna inom området ska erhållas. 

Avtal
 » Inom planområdet innehar Borås Energi och Miljö 

avtalsservitut för vatten- och avlopp (15-IM3-79/2144.1 
och 15-IM3-79/2145.1). Hur avtalen berörs och ska 
hanteras kommer utredas vidare under planarbetet.

 » Plankostnadsavtal är tecknat 2019-08-13.

 » Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatörerna, 
kommunen och Borås Energi och Miljö för att reglera 
eventuell utbyggnad av allmänna anläggningar för 
vatten- och avlopp, samt för finansiering av vänster-
svängfält och dagvattentrumma inom den statliga 
vägen Rv 42.

 » Avtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket 
gällande vänstersvängfält inom Rv 42, samt trumma för 
dagvattenhantering under Rv 42.

 » Servitutsavtal är tecknat mellan Borås Energi och Miljö 
och ägaren av Mölarp 1:18 avseende utsläpp av renat 
och fördröjt dagvatten ner mot Viskan. Detta sker 
utanför planområdet, men är nödvändigt för planens 
genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetsrättsli-
ga konsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar två fastigheter. Sölebo 1:54 och Sölebo 
1:60 som ägs av två privata exploatörer.

Gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet finns en gata med enskilt huvudman-
naskap. Inom detta område får marken inte bebyggas eller 
disponeras på ett sådant sätt att lokaliseringen av en gata hin-
dras. En gemensamhetsanläggning kan inrättas för att ge de 
fastigheter som har behov rätt att nyttja gatan. För områdets 
dagvattenhantering kan gemensamhetsanläggning inrättas 
för de fastigheter som har behov av dagvattenhanteringen 
(g1). Gemensamhetsanläggning kan även inrättas för gata 
(g2) som endast ska vara gemensam för ett fåtal fastigheter 
inom kvartersmark. Alternativt kan servitut bildas inom g2 
för åtkomst till Sölebo 1:60 från allmän plats Gata.

En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av Lantmä-
terimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

De fastigheter utanför planområdet som efter stängning av 
in- och utfarter har behov av gata ska inträda i gemensam-
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hetsanläggningen för gata.

Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av led-
ningsrätt mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten 
till området kan även säkerställas genom servitut. 

 » Inom planområdet finns ledningsrätt för vatten- och 
avloppsledningar 1490K-2020/62.1. Dessa ledningar 
tryggas genom u-område i planen.

Fastighetsbildning

Planen medger att avstyckningar inom planområdets kvarter-
smark sker. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fristad Klockarbol 1:1

 » Då Sölebo 1:54 sträcker sig utanför detaljplanen och 
kommer innehålla område där Trafikverket innehar 
vägrätt för Rv 42, kan fastighetsreglering komma 
att ske för att bilda en eller flera ändamålsenliga av 
bostadsfastigheter av Sölebo 1:54. Genom överenskom-
melse om fastighetsreglering kan området föras till den 
kommunala fastigheten Klockarbol 1:1. 

Sölebo 1:54

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) skapas. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område för allmän plats, gata, samt gemensamhetsan-
läggning för dike.

Sölebo 1:60

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) skapas. 

Sölebo 1:56, Sölebo 1:48, Sölebo 1:95, Sölebo 1:62 och 
Sölebo 1:80

 » Fastigheterna vars in- och utfarter till Rv. 42 kommer 
att stängas ska inträda i den framtida gemensamhetsan-
läggningen för väg inom område för allmän plats, gata.

Ekonomi
Exploatörerna bekostar de åtgärder som krävs för att möjlig-
göra exploateringen inom detaljplanen. Det innebär samt-
liga utredningar, tillstånd, fastighetsbildning, byggnation 
och utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 
Utbyggnad av allmänna anläggningar som ska bekostas av 

exploatören regleras i exploateringsavtal.

 Exploatörerna får genom en utökad byggrätt tillgodogöra 
sig den värdestegring av fastigheterna Sölebo 1:54 och Sölebo 
1:60 som detaljplanen medför. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då nya fastigheter inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut. För det fall plankostnadsavtal inte tecknas med 
ägaren av Sölebo 1:60 kommer i stället planavgift tas ut i 
samband med ansökan om bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturinventering (Naturcentrum AB, 2016-05-23, rev. 
med kompletterande yttrande avseende spridningskor-
ridorer, 2016-06-22).

 » Arkeologisk förundersökning (Västarvet kulturmiljö/
Lödöse museum, 2016-06-10)

 » Åtgärdsvalstudie för väg 42 (Trafikverket, 2017-11-28)

 » Trafikutredning (Sweco, 2020-02-18)

 » Riskanalys (Briab, 2020-04-02, rev. 2020-10-28)

 » Geoteknisk utredning (Geos, 2020-05-14)

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2020-09-21, rev. 
2020-10-22)

 » Vibrationsutredning (Abesiktning, 2020-11-18)

 » Dagvattenutredning (Cowi, 2020-11-23)
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Radar arkitektur och planering AB genom Maria 
Jellbin Mansfield. Handläggare från Borås Stad har varit Sara 
Aneljung.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Maria Jellbin Mansfield  
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Radar  
    Arkitektur & Planering 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anna Olvén   Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Mark- och exploaterings  
Fastighetskoll Väst AB  ingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

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

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

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

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

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
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Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-11-26

Upprättad 2020-11-26

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Sparsör

Sölebo 1:54 m. fl.

Samrådshandling

Upprättad 2021-04-27

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Maria Jellbin Mansfield

Planarkitekt

Samråd

2021-04-27 DEL. 

Granskning

Antagande

BN2015-495

Laga kraft

Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000 (A1)

Typsektioner som redovisar olika utformning av bostadshusen utifrån den byggrätt som medges. Till vänster flerbostadshus och till

höger parhus/radhus/kedjehus. Även annan utformning rymms inom bestämmelserna

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där

beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 §

1 st 2 p.

GataGATA

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 900 m²,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 1400 m²,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 550 m²,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 450 m²,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 400 m²,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet

nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

30-45

Takvinkeln får vara mellan de angivna

gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Komplementbyggnaderna ska vara

sammanbyggda och omfatta en längd om

minst 45 meter. Fasaden mot riksväg 42

samt byggnadens gavlar ska utföras i

obrännbart material och utan

ventilationsöppningar. Puts på cellplast är

inte tillåtet. Fönster ska utföras i lägst

brandteknisk klass EW 30 och får endast

vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller

liknande.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Komplementbyggnaderna ska vara

sammanbyggda och omfatta en längd om

minst 60 meter. Fasaden mot riksväg 42

samt byggnadens gavlar ska utföras i

obrännbart material och utan

ventilationsöppningar. Puts på cellplast är

inte tillåtet. Fönster ska utföras i lägst

brandteknisk klass EW 30 och får endast

vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller

liknande.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Marken ska utgöras av ett biodike för

fördröjning och rening av dagvatten. Marken

får inte hårdgöras.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Marken ska användas för fördröjnig och

rening av dagvatten. Marken får inte

hårdgöras.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n

1

Område för lek bestående i huvudsak av

vegetation. Marken får inte hårdgöras.

Komplementbyggnader som tillhör

lekplatsen så som regnskydd eller

redskapsbod får uppföras. Eken inom

området får endast fällas om den utgör en

säkerhetsrisk. Eken ska i så fall användas

som lågor/dödved inom egenskapsområdet

n

2

Vegetation och markskikt får ej tas bort eller

skadas. Träd med en diameter större än 20

centimeter i brösthöjd får ej fällas.

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

1

Utrymning ska för bostäder inom 80 meter

från väg 42 och

Älvsborgsbanan ska kunna ske i riktning

bort från riskkällan

m

2

Flerbostadshus ska förses med högt

placerade luftintag på minst 8

meters höjd

m

3

Startbesked får inte ges för grundläggning

av bostad förrän markens lämplighet

avseende föroreningar, på aktuell plats, har

avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden

för bostäder

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

4

Marklov krävs för fällning av träd med en

diameter större än 20 centimeter i brösthöjd,

4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för bostäder förrän

komplementbyggnader har uppförts utmed

riksväg 42 som skydd mot buller och risk,  4

kap. 14 § 1 st 4 p.

a

2

Startbesked får inte ges för grundläggning

av bostad förrän markens lämplighet

avseende föroreningar, på aktuell plats, har

avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden

för bostäder.,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Startbesked får inte ges för bostäder förrän ett biodike för

omhändertagande av dagvatten inom område markerat med b3 har

kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Startbesked får inte ges för bostäder förrän stängsel utmed järnvägen

enligt Trafikverkets standard har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga

underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning

för dagvatten,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning

för dagvattenhantering,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g

2

Markreservat för gemensamhetsanläggning

för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

a

3

Strandskyddet är upphävt för kvartersmark,

4 kap. 17 §

Upplysningar

Planområdet ligger inom Öresjös vattenskyddsområde. Inom detta

område gäller skyddsföreskrifter med stöd i Miljöbalken 7 kap. För

detaljplanen innebär det att allt dagvatten ska fördröjas och renas

innan det når recipient.

För fastigheten Sölebo 1:60, som inte omfattas av plankostnadsavtal,

debiteras en planavgift vid bygglov.



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-26 
Instans  

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00294 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärende maj 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-112  § 159 Åtgärdsvalsstudie 

inklusive Boråstorpet Dnr TEN 2020-00280 

2. Remiss: Revidering av Överenskommelsen i Borås Dnr TEN 2021-

00293 

3. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Tekniska nämnden 

Dnr TEN 2021-00296 

4. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26 § 188 Borås Stads remissyttrande 

över Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 Dnr TEN 2021-

00312 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 § 79 Årsredovisning Dnr TEN 

2021-0313 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 § 80 Personalekonomisk 

redovisning 2020 Dnr TEN 2021-00315 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 § 87 Stöd till Borås näringslivs 

Dnr TEN 2021-00319 

8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2021-04-30 

9. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2021-05-11 

10. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2021-05-18 

11. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2021-04-28 

12. Protokoll från Nämndberedningsgrupp Gatuavdelningen 2021-04-12 

13. Protokoll från Nämndberedningsgrupp Persontransportavdelningen 

2021-02-08 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

    Magnus Palm 

    Förvaltningschef 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357385 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(7) 

Datum 

2021-05-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Upphandlingar  

Direktupphandlingar 

Objekt Entreprenör Delegat Dnr 

Direktupphandling av 

konsult för 

gestaltningstävling 

ArkitektService 

AB 

Stadsträdgårdsmästare 2021-

00254 

Direktupphandling av 

kulturgeografisk 

undersökning av 

Gåshult 

Kula- 

Kulturlandskap 

AB 

Avdelningschef 2021-

00142 

 

Färdtjänst april, 2021 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 46 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 17 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

63 st 

Antal genomförda färdtjänstresor 18 894 st 

Antal bommar 337 st (1,78%) 

 

Markupplåtelser  

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 97/2021 



Borås Stad 
  Sida 

2(7) 

 

 

uteservering på 

Österlånggatan 48, 

2021-05-01-09-15 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

utservering på Stora 

Brogatan 16, 2021-06-

01-10-31 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 98/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av skylift 

på Österlånggatan 59 

2021-04-26 

Ansökan tillstyrkes.  Trafikhandläggare 99/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Åsbogatan 34, 2021-04-

19-09-30 

Ansökan tillstyrkes.  Trafikhandläggare 100/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av en lift 

på Allégatan 56-57, 

Åsbogatan och 

Sparregatan 6-8 2021-

05-26-31 

Ansökan tillstyrkes. Trafikhandläggare 101/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

en byggställning  intill 

fastigheten på 

Vedensgatan 30-

32/Gustav Adolfsgatan 

2021-03-22-05-01. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 102/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av 

container på Lilla 

Brogatan 9 2021-04-25-

05-27. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 103/2021 



Borås Stad 
  Sida 

3(7) 

 

 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

byggställning utmed 

fastigheten 

Magasingatan 16 2021-

04-28-05-28. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 104/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

avspärrning enligt 

ansökan utmed 

fastigheten 

”Lindexhuset” på Lilla 

Brogatan- 

Västerlånggatan-Stora 

Brogatan 2021-05-05. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 105/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde intill 

fastigheten 

Berzeliigatan 5- 

Torstensongatan 40-

Skolgatan 36 i 2021-05-

03-06-20  

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 106/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde intill 

fastigheten på 

Bryggaregatan-

Källgatan i samband 

med uppställning av en 

lift 2021-05-03-05 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 107/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande-Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde i 

samband med 

fönsterbyte på 

fastigheten Södra 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 108/2021 



Borås Stad 
  Sida 

4(7) 

 

 

Kyrkogatan 

25/Stengärdsgatan 

2021-04-17-30 samt 

2021-06-23-24. 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning för 

uteservering 

Krokshallstorget 2021-

04-24-12-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 109/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Yxhammarsgatan 1 

2021-04-16-10-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 110/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Österlånggatan 41 

2021-04-01-09-01. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 111/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde på 

Sturegatan 2021-05-03-

17. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 112/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av bord på 

Allégatan 21 2021-05-

03-2022-05-02. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 113/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde intill 

fastigheten på 

Bryggaregatan-

Kvarngatan 2021-05-

06-07. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 114/2021 



Borås Stad 
  Sida 

5(7) 

 

 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

att arrangera körfestival 

i Borås på 

Västerbrogatan 1. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 115/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av lift intill 

fastigheten på 

Götagatan 14-18 2021-

05-10-21 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 116/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av lift intill 

fastigheten på Övre 

Kvarngatan 39 2021-

05-24-06-04 . 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 117/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

byggställning intill 

fastigheten Pluto 4 samt 

inhägnat område för 

materialupplag och 

container på 

Torpagatan 2021-04-17-

05-14. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 118/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

en byggställning på 

Nygatan 2021-05-11-

06-30. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 119/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

stadsodling på 

Solvarvsgatan 2021-04-

13-2022-04-12. 

Ansökan tillstyrkes  Trafikhandläggare 120/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

Ansökan tillstyrkes. Trafikhandläggare 121/2021 



Borås Stad 
  Sida 

6(7) 

 

 

stadsodling på 

Tunnlandsgatan 2021-

04-13-2022-04-12. 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

att arrangera aktiviteter 

på Sjöbo Torg. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 122/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Allégatan 64 2021-05-

05-06-09-30 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 123/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde i 

samband med 

uppställning av en lift 

intill fastigheten på 

Magasinsgatan 10. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 124/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

att anordna Borås 

Konstbiennal  

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 125/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

ett inhägnat 

arbetsområde på 

Teknologgatan 2021-

06-07-09-01 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 126/2021 

 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr  /2021 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr /2021 

Handikapptillstånd Nr 45-57/2021 

(varav 0 st avslag, 13 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

7(7) 

 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 14-17/2021 

Dispenser Nr 7/2021 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 4/2021 (16 st) 

Fordonsflyttning Nr 4/2021 (18 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 4/2021 (14 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 4/2021 (11 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 4/2021 (2 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 4/2021 (5 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr ---/2020 

  

SUMMA: 24 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Granskning av förslag 

till detaljplan för 

Gässlöda 5:15 (ny 

skola) Borås Stad 

(BN2019-219). 

Tekniska nämnden 

tillstyrker upprättat 

förslag till 

detaljplan 

Förvaltningschef 9/2021 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 


