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Datum 

2018-03-20 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

lokal Fristad, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 27 mars 2018 kl. 15:00. 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från 15.00 och därefter 

nämndsammanträde från kl. 17.00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Leif Johansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-35 50 46 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning: 

Den rödgröna gruppen träffas måndagen den 26 mars kl. 16.00 i 

sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Alliansen träffas måndagen den 26 mars kl. 17.00 i sammanträdeslokal 

Bredared, plan 1, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt förhinder till Marie 

Fridén, tel. 0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna träffas onsdagen den 21 mars kl. 16.45 i 

sammanträdeslokal Salängen, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98 

  

mailto:emelie.h.hansson@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Remissvar: Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle 
Dnr 2018-00019 3.4.4.0 

 

5.  Remissvar: Program för ett Integrerat samhälle 
Dnr 2018-00020 1.2.3.0 

 

6.  Remissvar: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
Dnr 2018-00028 1.1.3.1 

 

7.  Remissvar: Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, 
vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen 
Dnr 2018-00037 3.1.1.2 

 

8.  Månadsrapport februari 2018 
Dnr 2018-00030 1.1.1.0 

 

9.  Remissvar: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
Dnr 2018-00038 2.1.0.3 

 

10.  Remissvar: Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 
Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 
2:1, Borås Stad 
Dnr 2018-00042 3.1.1.2 

 

11.  Anmälningsärenden 
 

 

12.  Rapportering från kontaktpolitiker  

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00019 3.4.4.0 
 

  

 

Remissvar: Uppföljning Program för ett Integrerat 

samhälle 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning av uppföljning av Program 

för ett integrerat samhälle. Nämndens redovisning avser området Arbete i 

Program för ett integrerat samhälle.      

Ärendet i sin helhet 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till 

egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka 

med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera 

på arbetsplatser så snart det är möjligt.  

Förskolenämnden har ombetts besvara följande frågeställningar; 

 På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna 

praktikplatser?  

 Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?  

 På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 

annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands 

och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda 

utomlands? 

Förskolenämnden anser att det är viktigt med en bred syn på begreppet praktik 

likväl som vikten av att tillhandahålla attraktiva praktikplatser för att skapa 

förutsättningar för god kompetensförsörjning.   

Via Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens barnskötarutbildning och 

valideringsutbildning till barnskötare har ca 40 talet lärlingsstudenter under 

2017 varit ute på praktik i förskolorna. Detta kan ses som ”praktik till arbete” 

där tillfälle ges att visa sina kunskaper och kvalitéer hos arbetsgivare och 

därigenom öka chansen till anställning.   

Förskoleförvaltningen har också under 2017 haft en egen valideringsutbildning 

till barnskötare som startade i mars och pågick till december. Under denna 

period validerade 20 stycken personer som arbetar i verksamheterna till 

barnskötare.  
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Kompetensbaserad rekrytering är alltid arbetssättet vid nyanställning. Begreppet 

kompetens består av tre delar. Kunskap är en individs teoretiska och praktiska 

kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är 

individens möjligheter att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att 

omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja eller motivation, är den drivkraft 

som gör att individen vill använda sin kunskap och förmåga att uppnå uppsatta 

mål.  

Som ett led i att bredda rekryteringen har Förskoleförvaltningen tillsammans 

med Arbetsförmedlingen, SFI, Jobb Borås och Arbetslivsförvaltningen arbetat 

med en integrationsmodell, dels i syfte att individer ska kunna lära sig svenska 

men också i syfte att rekrytera/attrahera nya medarbetare till verksamheten. 

Integrationsmodellen ”Barnskötare med modersmålsstöd” har under 2017 

fungerat som en möjlighet för praktikanter med dubbla språkkunskaper att 

kunna få en god introduktion till barnskötaryrket och för att underlätta 

efterföljande utbildning till barnskötare då praktikanterna saknar tidigare 

erfarenhet av arbetsområdet. 

Under 2017 har Förskoleförvaltningen tagit emot 13 praktikanter genom Jobb 

Borås som med all sannolikhet kommer att genomföra en barnskötarutbildning 

för att därefter kunna vara anställningsbara. Praktiken kan ses som ett 

mellanting mellan ”språkpraktik” och ”prova på praktik”. ”Språkpraktik” syftar 

till att ge personer träning i vardagssvenska och där med åstadkomma en bättre 

språkutveckling än vad som annars skulle ske. ”Prova på praktik” syftar till att 

underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbetssökande utan 

erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 

Målsättningen är att under 2018 fortsätta detta arbete och utöka antalet 

praktikplatser till ca 15 stycken.           

Beslutsunderlag 

1. Kompetensförsörjningsplan Förskolenämnden    

2. Underlag från Integrationsmodell Barnskötare med modersmålsstöd                            

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0 

  

 

 

Remiss: Uppföljning Program för ett Integrerat 

samhälle 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. AB Bostäder 

17. Borås Borås TME 

18. Borås Djurpark AB 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät AB 

21. Borås kommuns parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 
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24. Viskaforshem AB 

25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i 

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2018-00010 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av svar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se


 

 

Arbetslivsförvaltningen 

Postadress 
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Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2018-02-06 
Instans 

Arbetslivsförvaltningen 
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033 35 84 69 
 

Samtliga nämnder och bolag 

 

Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 

som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 

Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 

och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 

programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett 

antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och 

Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31. 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp 

motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-12-

31), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer. 

Målområden 

Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och 

boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt 

område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM. 

Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå. 

Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns 

av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och 

bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. 

Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett 

stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en högre strukturarbetslöshet 

behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen 

nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser 

snabbare komma in på arbetsmarknaden.  
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa. 

Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att 

komma i arbete. 

En möjlighet i detta arbete är att samverka med Arbetslivsförvaltningens enhet 

Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har möjlighet att 

genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer1. 

Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle 

framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter 

från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del 

svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför 

en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen 

är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket 

val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas 

enligt nedan. 

1. Språkpraktik 

Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med 

åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske. 

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik 

Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för 

personer som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 

3. Praktik till arbete 

Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina 

kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen 

till anställning. 

Länk till Jobb Borås och Feriearbeten 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362

26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf 

Utbildning. 

I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att 

arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial 

utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem 

med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. 

  

                                                      
1 
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
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Länk till Vuxenutbildningen 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval

tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht

ml 

Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot 

totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer 

(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än 

12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2.  Det 

innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre 

utbildning men en minskad andel av totala antalet. 

Boende och Bostadsbristen 

Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 

2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 

2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att 

byggproduktionen har understigit byggbehoven. Samtidigt har befolkningen 

ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen för 

återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya 

prognosen 426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs 

utbyggnad av annan infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3. 

Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 

2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer. 

Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands ökade med 4213 under samma period. 

Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad. 

Nybyggnation  

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande: 

2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader  

Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga 

boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av 

lägenheter med låg hyra.   

Riktlinje:  

Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader 

byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4. 

                                                      
2 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter 
3 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/ 
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 

bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 

bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. Hur många av dessa som 

kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är 

osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i 

prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med 

planen5. 

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, 

bostadsrätter, hyresrätter och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte 

anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom kostnaderna är för höga6. 

                                                      
5 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 
6 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
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Arbete 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 

försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 

myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så 

snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 

Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig 

service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är 

utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 

Fråga 2 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?  

Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 

    Prova på praktik 

   Praktik till arbete 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 

annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och 

boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

Gäller Arbetslivsnämnden 

Fråga 1 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer 

med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands 

och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?  

Fråga 2 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 

2017 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är 

födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är 

födda utomlands? 

Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja 

kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet? 
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Boende 

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska 

verka för att ett vari-erat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat 

boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske 

med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska 

stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 

stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala 

bostadsbolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering 

och segregation på bostadsmarknaden? 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av 

bostäder? 

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer 

för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.  
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Utbildning 

Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 

(SFI). SFI ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 

inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar 

ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning 

Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna 

till SFI? 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i 

kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med 

teoretisk utbildning? 

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa 

utbudet av yrkes och lärlingsutbildningar? 

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2018. 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00020 1.2.3.0 
 

  

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ”Program för ett integrerat samhälle” med 

nedanstående tillägg i text under rubriken Utbildning och översänder svaret till 

Arbetslivsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Program för ett 

integrerat samhälle”. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, 

styrelser och kommunala bolag. Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i 

samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas bäst genom möten 

mellan människor med olika bakgrund, både i arbetsliv, på fritiden och i 

föreningslivet.  Borås Stad ska också verka för att genomföra insatser som 

syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland 

elever i alla förskolor och skolor. 

Förskolenämnden vill göra ett tillägg i texten under rubriken ”Utbildning”.  

I första meningen vill nämnden att man lägger till ordet barn, således blir 

meningen ” Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika 

möjligheter till en god uppväxt och utbildning.” Därefter vill nämnden att 

följande text läggs till: ”Barn med annat modersmål ska erbjudas stöd för sin 

språkutveckling inom förskoleverksamheten”.    

Beslutsunderlag 

1. ”Program för ett integrerat samhälle”.                  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 



Program för ett 
integrerat samhälle 
 
 
 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  
 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet.  
 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser 
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och 
vissa uppföljningar framgår där. 
 



Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  
 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 
 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  
 
 
Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



 

Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.  
 

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning 
för att inkludera alla ungdomar.  
 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom 
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt 
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den 
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med 
föreningslivet. 
 

Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer 
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
 

Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 
 

 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman 
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra 
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.  
 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.   
 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 
 

Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för 
jämlika förutsättningar att utöva dessa.  
 
 
 



Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget 
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad 
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns 
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i 
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.  
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen 
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt 
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget.  
 
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt 
ta del av nationell och internationell kunskap. 
 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, 
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2018-02-06 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00009 1.2.3.0 

  

 

 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. AB Bostäder 

16. Borås Borås TME 

17. Borås Djurpark AB 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Industribyggnader i Borås AB 

22. Fristadbostäder AB 

23. Viskaforshem AB 

24. AB Toarpshus 
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25. AB Sandhultsbostäder 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 

reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på 

Arbetslivsförvaltningen utsänds på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-29. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i 

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2018-00009 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets 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 Arbetslivsnämnden. 

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. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se


 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00028 1.1.3.1 
 

  

 

Remissvar: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Plan för laddinfrastruktur för elfordon och 

översänder svaret till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning  

Förskolenämnden ställer sig positiv till planen och har inget att erinra mot 

förslaget.                

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen vill upprätta en plan för laddinfrastruktur för elfordon. En 

plan för laddinfrastruktur kan underlätta att laddplatser skapas för både 

kommunens eget verksamhetsansvar och för publika behov.  

Beslutsunderlag 

1. Plan för laddinfrastruktur för elfordon                         

 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-03-08 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2018-02-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00144 1.2.2.0 

  

 

 

Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala bolag och nämnder 

 

Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag 

till Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag 

till både inriktning och uppdrag. Förslaget skickas på remiss till kommunens 

nämnder och bolag.   

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 24 april 2018. 

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

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00144 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets 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. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 

 

Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322

mailto:KS.diarium@boras.se
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policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det 
som är bäst för en hållbar utveckling. 

Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”

Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun. 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed 
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna. 

Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen.  Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i 
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.
 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar 
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för 
detaljerat.

En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både 
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.

Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger 
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel, 
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar,  i bilpooler 
och cykelgarage. 

En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och 
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut 
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex  s k normalladdare 
eller snabbladdare. 
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el. 
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet. 
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.

 Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:

• Vid bostäder

• Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar 
och bilpooler

• Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor 

• Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås 
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder, 
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning, 
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.

Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att 
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och 
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig 
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av 
en elledning. 
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Uppdrag

Vad Vem När

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar

Alla nämnder Rapportera till 

Lokalförsörjningsnämnden 

senast 2019

Sammanställa nämndernas 

behov och ta fram en plan 

för lämplig utbyggnadstakt 

för ägda och inhyrda 

fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden 2020

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

verksamheten nyttjar, samt 

bygga ut där det bedöms 

lämpligt.

Alla bolag Rapporteras till 

Kommunstyrelsen i samband 

med årsredovisningar årligen till 

och med 2021

I kommande översyn av 

”Riktlinjer för parkering” 

integrera krav som stödjer 

etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen Senast 2021

I kommande översyn 

av ”Borås Stads 

parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden Senast 2021
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Sammanfattning
Planförslaget innebär att bostäder, skola, vård- samt kommer-
siella verksamheter kan byggas centralt i Viskafors. Planområ-
det har tidigare varit i anspråktaget för tillfällig förskola och 
ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Planområdet 
angränsar mot kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och en 
bestämmelser gällande taklutning har därför införts.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, skola samt vård- och 
kommersiella verksamheter centralt i Viskafors. 

Planområde
Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och 
Fritslastigen. Mitt emot planområdet ligger Viskaforshallen.  
Planområdets storlek är omkring 3300 kvadratmeter. Marken 
ägs av Borås stad. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området, akt.nr P940, anger använd-
ning S, skola. Marken inom planområdet är så kallad prick-
mark, mark som inte får bebyggas och är i planen illustrerad 
som parkering. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 §201 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta en detaljplan för ett större område i Viskafors, 
mellan idrottshallen i väster och Pumpkällehagen i öster. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 att ge 
Samhällsbyggandsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för det större området i Viskafors. 

För att effektivisera planarbetet och snabbt kunna få fram 
byggbar mark för vårdverksamhet bröts aktuellt planområde 
ut och hanteras nu som ett eget ärende. Samhällsbyggnads-
nämnden informerades om ärendehanteringen 2016-08-25.

Delegationsbeslut (§Pl 2016-000017) togs 2016-10-31 
gällande att sända ut planen på samråd.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Söder om planområdet och Pumpkällevägen ligger Viska-
forshallen. Nordväst om planområdet finns Viskafors skola. 
Fristlastigen utgör infarten till skolan från söder. På andra 
sidan om skolinfarten ligger den gamla Herrgården. Samtliga 
byggnader har en relativt låg skala, men har i övrigt helt olika 
karaktär. Viskaforshallen är en idrottshall i ljus plåt. Herrgår-
den med anor från 1700-talet är en träbyggnad med ljusgul 
lockpanel och skolan är byggd i rött tegel i kombination med 
träpanel. 

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för användningarna bostäder, skola, 
centrumfunktioner samt vård. Byggnaderna får ha en total-
höjd på 11 meter, vilket innebär tre våningar. 

Detaljplanen medger en byggnadsarea på 1 600 kvadratmeter. 

Stadsbild och gestaltning
Planområdet ligger mot ett naturområde och har fram tills 
nyligen brukats för tillfällig förskola. Delar av ytan används 
som parkering för skolan och övriga delar består av en 
relativt nyanlagd gräsmatta. Med genomförande av plan-
förslaget tas en outnyttjad yta i anspråk, den tillkommande 
bebyggelsen avgränsar mot naturområdet och gaturummet 
vid Pumpkällevägen och förlängningen av Fristlastigen slut. 

Historik och kulturmiljöer
Viskafors är utpekat i Borås stads kulturmiljöprogram som 
en bevarandevärd bruksort. Herrgården och gamla skolan är 
båda objekt som pekas ut särskilt.

Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad,     

upprättad den 13 oktober 2016. 

Mitt emot planområdet ligger Herrgården.
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Givet att bebyggelsen i området är brokig är det inte 
motiverat att reglera utformningen ur kulturmiljösynpunkt. 
Utformning av tillkommande bebyggelse ska dock alltid utgå 
från de förutsättningar som finns på en plats, såsom befintlig 
bebyggelse och naturförutsättningar. Taklutning har därför 
reglerats, då takutformningen har bedömt som viktig för att 
framtida bebyggelse ska kunna samspela med befintlig. 

Bostäder
Planförslaget innebär att bostäder kan uppföras inom 
planområdet. 

Arbetsplatser
Planförslaget medger vård, centrumfunktioner samt skola. 
Användningen vård syftar till verksamheter såsom vårdcen-
tral, tandvård och apotek. 

Centrumfunktioner menas alla sådana verksamheter som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätta att nå för många 
människor, såsom exempelvis butiker, service, kontor, och 
restauranger.

Både centrumfunktioner, vårdverksamhet samt skola skapar 
arbete inom planområdet. 

Offentlig service
Planen medger skola, vilket innebär att både skol- och 
förskoleverkamhet kan uppföra inom området.

Vårdcentral och tandvård kommer att kunna ersätta befintlig 
vårdcentral vid Hagkällevägen. Planområdet ligger i nära 
anslutning till kommunala anläggningar som befintlig skola, 
förskola, bibliotek och idrottsanläggningar. 

Kommersiell service 
I anslutning till vårdcentralen kan det skapas lokaler för tex 
apotek, kafé eller annan centrumrelaterad verksamhet. Viska-
fors centrum med tillgång till kommersiell service så som 
matbutik, frisör och dylikt, ligger mindre än 200 meter från 
planområdet. Planens genomförande skulle kunna innebära 
att Viskafors centrum förstärks med ytteligare verksamheter. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god då planområdet i 
huvudsak är plant. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga, 
dels mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggna-
derna. Planförslaget möjliggör en vinterträdgård, också 
denna ska vara tillgänglig. 

Volymförslag  sett från sydväst. 
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Nybyggnation ska uppföras i enlighet med Borås Stads 
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 
av Kommunfullmäktige. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ansluter till Pumpkällevägen. Vid nybyggnation 
enligt planförslaget beräknas trafikmängden öka något till 
området. 

Gång- och cykeltrafik
Fristlastigen som ligger i anslutning till planområdet används 
för gång- och cykeltrafik. Stigen utgör ett viktigt stråk för 
barn som rör sig till och från skolan. Från Fritslastigen är det 
möjligt att gå till Viskafors centrum, genom det befintliga 
bostadsområdet Herrgården.

Cykelparkering
I gällande parkeringsnorm finns inget p-tal för cykelparke-
ringar. 

Samhällsbyggnad har dock i uppdrag att se över gällande 
parkeringsnorm. I Samhällsbyggnadförvaltningen förslag 
föreslås även p-tal för cykelparkeringar, samt möjlighet till 
reducering av antalet bilparkeringar. Detta förutsatt att fast-
igheten har goda förutsättningar för cykling och att åtgärder 
för att stimulera cykling kan redovisas. Då det är gångavstånd 
till Viskafors centrum och längre än fem kilometer till Borås 
centrum, är det inte rimligt att tillämpa reduceringsmöjlig-
het för cykelparkeringar inom planområdet. Planförslaget 
innebär därför att minst 32 cykelparkeringar behöver finnas 
för att fylla behovet motsvarande bostäder och vårdverksam-
het enligt det nya förslaget till p-norm. 

Det är lämpligt att det både erbjuds möjlighet att parkera 
cyklar inomhus, för till exempel boende samt i direkt anslut-
ning till entrén, för elever till skolan alternativt besökare till 
vårdinrättning-/kommersiell verksamhet.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka 1,3 kilometer från Viskafors station. 
Närmsta busshållplats är Viskafors skola, vilken är belägen 
cirka 270 meter nordväst om planområdet. Från Viskafors 
skola går bussar till Borås med halvtimmestrafik under 
högtrafik och timstrafik vid lågtrafik.

Bilparkering 
Gällande parkeringsnorm är från år 1998. Denna anger att 
det för bostäder i flerbostadshus utanför stadskärnan ska 

byggas 12 bilparkeringar per 1000 kvadratmeter BTA. För 
vård finns inget p-tal specificerat. Enligt normen ska 60 % av 
skolans personal ha parkeringsplats. 

I det utkast till ny parkeringsnorm som tagits fram, men ännu 
inte godkänts, anges istället 11 p-platser per 1000 kvadratme-
ter BTA bostäder. För vård anges att p-tal beräknas utifrån 
att 60 % av antalet anställda och 20 % av det maximala 
antalet besökare ska erbjudas parkering för bil. För skola och 
förskola anges en rad olika p-talskrav, beroende på elevernas 
ålder och utbildningsnivå. 

I utkastet finns även ett förslag på principer för möjlig 
reducering av antalet erbjudna p-platser för bil, till exempel 
genom att istället erbjuda bilpool eller samutnyttjande av 
platser.

Viskaforshem erbjuder sedan länge bilpool till sina hyresgäs-
ter. I förslaget till ny parkeringsnorm ger bilpool en möjlighet 
att reducera parkeringsantalet med 20 %. Det finns även 
parkeringsytor för skolan i direkt anslutning till planområdet 
och dessa kan vara möjliga att samutnyttja. Samutnyttjande 
mellan dagverksamheter, såsom skolan, och bostäder ger i 
förslaget ytterligare reduceringsmöjlighet på 20 %. Enligt 
remissförslaget behövs således totalt nio parkeringsplatser för 
bostäderna, om byggrätten utnyttjas så som Viskaforshem 
planerar.

För planerad vårdcentral/tandvård beräknas parkeringsbe-
hovet från antalet anställda och maximalt antal besökare. 
Antalet anställda är enligt uppgift åtta stycken och antalet 
patienter har antagits till maximalt 30 personer samtidigt, 
vilket ger ett parkeringsbehov på 11 bilplatser. Också i detta 
fall finns möjlighet att samutnyttja, främst parkeringsplat-
serna för Viskaforshallen, som är en utpräglad kvällsaktivitet. 
Samutnyttjande mellan dag och kvällsaktiviteter föreslås 
ge en reducering på 50 %. Således behövs totalt sex bilpar-
keringar för att fylla behovet för vårdverksamheten enligt 
remissförslaget. Samma antagande kan göras för skolverk-
samhet. 

Viskaforshem planerar att bygga tio lägenheter, om cirka 75 
kvadratmeter styck. Planförslaget anger en större byggrätt 
och antalet parkeringsplatser behöver säkerställas för planens 
maximala byggrätt. Utrymme finns att inom planområdet 
rymma fler parkeringar än de 25 som illustrerats. Eftersom 
det inte ligger i vare sig exploatörens eller kommunens 
intresse att det byggs alltför många parkeringsplatser, så 
förväntas inte ett större antal än vad som behövs byggas ut. 

Angöring och utfarter
Angöring ska ske mot Pumpkällevägen. Vårdcentral och vissa 
typer av centrumfunktioner kan generera viss trafik. Det är 
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av vikt att trafiken kan angöra nära entrépunkter, samt att det 
finns utrymme för eventuell färdtjänst och sjuktransporter/
ambulans. Sjuk- och ambulanstransporter är dock en relativt 
liten del av flödet till primärvården.

Det är lämpligt att den passage som finns mellan Fritslasti-
gen och dess förlängning mot skolan ses över i samband med 
byggnation. Detta för att öka trafiksäkerheten för de barn 
som rör sig till och från skola, bibliotek och idrottshall.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

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

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m² skall 
fördröjningsåtgärder vidtas. Då ska fördröjningsmagasin 
anläggas med en effektiv volym av 3 m³ per 100 m² hårdgjord 
yta.

El och tele
Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida 
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste 
anslutningspunkt finns i korsningen Pumpkällevägen/
Fritslastigen, sydväst om planområdet. Inom planområdet 
har Vattenfall ett elskåp. Skåpet kan behöva flyttas i samband 
med byggnation.

Inom området ligger ett befintligt u-område för underjor-
diska ledningar. För fortsatt användning säkerställs området 
i aktuellt planförslag genom prickmark och u-område på 
plankartan.  

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

Närmaste återvinningsstation ligger vid Herrgårdsområdet, 
cirka 300 meter sydväst om planområdet.

Volym av framtida bebyggelse sett från söder.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning kommer att genomföras inför 
granskningskedet. Då platsen, om än tillfälligt, varit bebyggd 
tidigare är det rimligt att anta att marken har tillfredställande 
bärighet. Enligt översiktlig inventering utgör marken normal-
riskområde vad avser radon.

Förorenad mark
Det finns ingen misstanke om förorenad mark inom planom-
rådet.

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

Miljökvalitetsnormer
Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon av 
miljökvalitesnormerna inom planområdet, inte heller som 
följd av planens genomförande. Trafikmängden är begränsad 
och förväntas inte öka på ett sådant sätt att risk för överskri-
dande av MKN för buller eller luftkvalitet. Den påverkan 
som kan ske på vatten är i detta fall påverkan av dagvatten. 
Föroreningsgraden i dagvatten från den sorts verksamhet 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av gräs- och parkeringsytor. I öster ligger 
en höjd som bildar gräns mot ett befintligt naturområde. 
Naturområdet är kuperat och består av gles blandskog/busk-
vegatation och gräs. Ytterligare öster ut finns ett skogsparti 
med huvudsakligen granskog. Inom planområdet finns inga 
kända naturvärden.

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger vid Hagkällevägen respektive 
Åsakroken. Avståndet är i båda fallen dryg 600 meter från 
planområdet. Även skolgården kan kvällstid användas för 
lek. Öster om planområdet ligger ett skogsområde som kan 
nyttjas för promenader och dylikt. Gångbanor finns utbyggda 
genom skogen till Pumpkällehagen.

Skyddad natur
Planområdet rymmer ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen
I anslutning till området finns enligt Riksantikvarieämbetet 
fornlämningar i form av en ryggåsstuga, samt en milstolpe. 
Ryggåsstuga är emellertid flyttad till annan plats, nedströms 
Viskan, efter att stugan blivit ett tillhåll och vandaliserats. 

Planområdet ses i förgrunden. Höjd som bildar gräns mot ett befintligt naturområde ses i bakgrunden.



DETALJPLAN 9

som föreslås är mycket begränsad, de fördröjningsåtgärder 
som föreslås utföras innan dagvatten släpps till det allmäna 
ledningsnätet har dessutom delvis en renande effekt. Alltså 
bedöms planförslaget inte heller påverka MKN för vatten 
negativt. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en 
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendraget 
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus, då man bedömer att 
cirka 10 % av utsläppen från textilindustrin finns kvar i 
sedimenten i sträckan Borås-Rydboholm. Vattendraget 
uppnår måttlig ekologisk status.

Vattenkvaliteten i vattendraget bedöms inte påverkas 
av dagvatten från den fastighet detaljplanen omfattar. 
Dagvatten förutsätts fördröjas lokalt och föreslagen använd-
ning förväntas inte innebära förorenat dagvatten som 
påverkar ytvatten i det vattendrag som är recipient. 

7. Sociala perspektiv
I Viskafors, liksom i så många andra orter, finns brist på 
tillgängliga bostäder för äldre. Övervikten av småhus är stor 
inom orten. Med planförslaget ges möjlighet att tillskapa 
lägenheter, centralt i Viskafors.

Trygghet
Ett genomförande av planförslaget innebär att en yta som i 
dagsläget är outnyttjad får en använding. Det innebär också 
att gaturummet längs Pumpkällevägen blir tydligare. 

Planförslaget innebär att bostäder och service blandas. Det 
ger förutsättningar för att det ska finnas människor i området 
över hela dygnet. Boende innebär också en form av passiv 
närvaro, då det finns fönster ut mot gata som kan lysa upp 
och skapa en upplevelse av trygghet, att människor finns nära 
även om de inte vistas i det offentliga rummet.

Identitet
Viskafors har karaktär av brukssamhälle. Centrum består 
av det väl sammanhållna Herrgårdsområdet, med bostäder, 
torg och kommersiell service, samt ett område med offentlig 
servcie som skola, förskola, bibliotek m.m. Tillägget av vård 
och bostäder stämmer väl överens med områdets karaktär. 
Mitt emot planområdet ligger Herrgården som är av en 
annan karaktär än resterande bebyggelse. Som sådan berikar 
Herrgården området och ger en tydlig historisk koppling.  

Planområdets läge, med korta avstånd till målpunkter 
som arbete (eller kommunikationer till arbete), offentlig 
och kommersiell service, ger förutsättningar för ett enkelt 
vardagsliv för både kvinnor och män. Närheten till skola, 
rekreation/lekmöjligheter och gång- och cykelinfrastruktur 
gör att förutsättningarna för barn att själva ta sig till och 
från aktiviteter och vänner är goda. Med detta ökar barnens 
självständighet och livsutrymme.

Mötesplatser
Med planförslaget ges möjlighet att skapa ny offentlig och 
kommersiell service i anslutning till befintlig service, och ett 
gaturum som idag är ganska diffust får en tydligare avgräns-
ning. I det skissförslag som redovisats finns förslag på en 
vinterträdgård för boende och besökare. Förslaget innebär 
att mindre verksamheter kan etablera sig på platsen. 

8. Störningar på platsen
Inom området finns inga större störningskällor, så som till 
exempel högtrafikerade vägar. Planen kan ge upphov till viss 
trafikökning. Tillkommande störningar är dock inte så stora 
att det behövs skyddsbestämmelser. 

Gatuvy från Fritslastigen med Herrgården till höger och volym för framtida 
bebyggelse till vänster.
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Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger 2,5 kilometer 
från väg 41, vilken klassas som farligt gods-led. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga. 

Den angränsande kullen består inte av berg i dagen, utan är 
en bevuxen kulle. Det bedöms därför inte finnas risk för ras/
blocknedfall.

Räddningstjänstens bedömning
Brandvatten finns att tillgå inom rimligt avstånd. Brandpost 
med tillräcklig kapacitet finns på Pumpkällevägen.

Buller och vibrationer
Inom området planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller, då platsen är beläget långt från befintliga bullerkällor. 
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder och verksamheter. 

Luftkvalitet
Risken för för höga halter av luftföroringar bedöms som 
obefintlig. Normerna överskrids inte på platsen och de 
kommer heller inte att överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Pumpkällevägen 
säkerställs som allmän tillfartsväg till planområdet. Med 
allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för 
ett gemensamt behov. Pumpkällevägen kan således inte spär-
ras av eller privatiseras. Detta till skillnad från Fristastigen 
som i praktiken skulle kunna bli en privat väg.  

Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder och C står för centrum. D 
står för vård och S står för skola. 

Byggnaderna inom planområdet får inte bli högre än 11 
meter. Den maximala höjden inkluderar exempelvis skorste-
nar och hisschakt. Små bokstäver reglerar egenskaper hos det 
byggda, som t.ex. b reglerar i detta fall en minsta bjälklags-
höjd på 4 meter. Byggnads bottenvåning kommer alltså att ha 
en högre takhöjd än övriga våningar, detta för att säkerställa 
att verksamheter såsom vårdcentral eller handel kan etablera 
sig i byggnaden. Detaljplanen medger en byggnadsarea på     
1 600 kvadratmeter.

Likt Herrgården tvärs över Fristlastigen ska framtida bebyg-
gelse utformas med sadeltak. 

Det finns även bestämmelser om att delar av marken inte får 
bebyggas, eftersom det idag finns ledningar i marken. Den 
mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar 
har försetts med prickar, eftersom det här inte är lämpligt att 
uppföra byggander.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i sju 
övergripande målområden. Bland annan anges hur goda 
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid 
både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. 
Vidare lyfter visionen vikten av att människor möts i såväl 
små som stora sammanhang. 

Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder 
och med närhet till både kollektivtrafik och service. Genom 
att skapa möjlighet för verksamhetsytor och ytterligare 
bostäder, ökar underlaget för kollektiva färdmedel. På så 
vis kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande. Då 
planförslaget möjliggör både vård- och kommersiella verk-
samheter kan nya mötesplatser tillskapas i området. 

Beskuren plankarta. 
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Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de 
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen 
är:

 » Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelsefor-
mer för alla medborgare.

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

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

 » Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad 
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk 
för olyckor och brott.

 » Verka för samlokalisering av bostäder och verksamhe-
ter som inte stör varandra.

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

Miljömål
Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det 
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö. 
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga mål 
är bland annat att verka för en ökad andel förnybara energi-
källor samt att skapa bättre förutsättningar för resenärer att 
välja hållbara färdsätt.

Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med 
möjlighet att skapa ett större utbud av bostäder och arbets-
platser, samt ett bättre underlag för kollektivtrafik. 

Grönområdesplan
Grönområdet som ansluter mot planområdet är i grönområ-
desplanen klassad som stadsdelspark klass III. Grönområdet 
berörs endast marginellt av ett planens genomförande. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Då området är tidigare 
ianspråktaget bedöms påverkan bli liten. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

 » är förenlig med översiktsplanen, 

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

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

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

Planhandläggare har varit Ramböll genom Mikaela Ranweg. 
Kontaktperson från Borås stad är Kristina Axelsson.

Planavdelningen

Michaela Kleman  Mikaela Ranweg 
plan- och bygglovchef  plankonsult, Ramböll

Beskuren plankarta. 
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att centralt i Viskafors möjliggöra 
byggnation av bostäder, skola samt lokaler för vård och 
kommersiell verksamhet. 

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av detaljplan P940, vars 
genomförandetid har gått ut. Den del av detaljplan P940 
som omfattas av planområdet upphör att gälla till följd av att 
detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplaner
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande 
tidplan är aktuell:

 » Samråd  4:e kvartalet 2016
 » Granskning  1:a kvartalet 2017
 » Antagande  1:a kvartalet 2017
 » Laga kraft  2:a kvartalet 2017

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap
Allmän plats inom planområdet har enskilt huvudmanna-
skap. Huvudman för allmän plats är Viskafors Vägförening. 
Detta innebär att Borås Stad inte är ansvarig för utbyggnad 
eller drift och underhåll av mark planlagd som allmän plats.  

Ansvarsfördelning
Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Utredningar, nödvän-
diga tillstånd och utbyggnad av tekniska anläggningar som är 
nödvändiga för planens genomförande ansvarar kommande 
exploatör för. 

Ansvaret för eventuell flytt av elskåp beläget inom planområ-
det regleras mellan Vattenfall AB och kommande exploatör.

Avtal
Innan detaljplanen antas ska avtal, gällande avstyckning och 
köp mark, tecknas mellan Borås Stad och kommande exploa-
tör. Avtal angående allmän platsmark inom planområdet ska 
även tecknas där ansvar och kostnader gällande eventuell 
utbyggnad av Pumpkällevägen samt ombyggnad av passagen 
mellan Pumpkällevägen och Fritslastigen regleras.  

De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar 
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar 
respektive ledningsägare för. 

 3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Rydboholm 
1:342, vilken ägs av Borås Stad. 

Fastighetsbildning och servitut
Den mark som i planen utgörs av kvartersmark avses styckas 
av från Rydboholm 1:342 för att utgöra en egen fastighet. 
Fritslastigen ska ej tas med i avstyckningen.

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad,     

upprättad den 13 oktober 2016. 
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Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att 
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom 
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av 
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten 
till området kan även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser
När detaljplanen har genomförts kommer en ny fastighet 
ha bildats genom avstyckning från Borås Rydboholm 1:342. 
Den nybildade fastigheten kan komma att belastas av servitut 
eller ledningsrätt för att säkerställa ledningshavares rätt till 
att bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom område 
markerat med u.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten 
samt fjärrvärme
Nuvarande ledningar för vatten och avlopp kan nyttjas. 
Planområdet är inte försörjt av fjärrvärme.

El, tele och fiber
Planområdet kan anslutas till befintliga ledningar för el och 
tele. 

Trafik
På grund av den förväntade ökningen av trafik till följd av 
möjlig exploatering planläggs den del av Pumpkällevägen 
som löper längs med planområdet som allmän platsmark. I 
tidigare plan utgjordes denna yta av kvartersmark.

Om exploateringen genomförs kan passagen mellan Frits-
lastigen och Pumpkällevägen vara i behov av ombyggnation 
och hastighetssänkande åtgärder, detta till följd av förväntad 
ökad trafikbelastning.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser
Kommande exploatör står för samtliga kostnader inom den 
kvartersmark som detaljplanen omfattar samt för kostnader 
inom allmän platsmark, såväl inom planområdet som i 
anslutning till det, som uppstår till följd av exploatering 
av området. Exempelvis kan kostnad för ombyggnation av 
passagen mellan Fritslastigen och Pumpkällevägen uppstå. 
De tillstånd som måste sökas för att genomföra detaljplanen 
bekostas av kommande exploatör. Även kostnader för 
fastighetsbildning åligger exploatören. 

Vad gäller upprättande av servitut för markreservat och 
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är 
detta något som respektive ledningsägare bekostar.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark. Några kostnader för Borås Stad 
till följd av planen förväntas inte att uppstå.

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer 
med detaljplanen.

STADSKANSLIET

Mark och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin
mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Länsstyrelsen och senare 
till Mark- och miljödomsto-
len.

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

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

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



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

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

  webbplats boras.se/detaljplan
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Månadsrapport februari 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2018.         

Sammanfattning  

Månadsrapporten avser perioden januari-februari 2018. Förskolenämnden 

redovisar ett resultat på -166 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen 

för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

I februari öppnade Tallbackens förskola i Fristad. 

Inga medborgardialoger har ännu utförts men två finns planerade under våren. 

Antal barn per årsarbetare låg i februari på 5,4 barn per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -166 tkr i förhållande till periodens 

budget. Kostnader för köpta platser och IT översteg under perioden 

budgeterade kostnader. Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler 

under januari-februari 2018 jämfört med samma månader förra året. Fristående 

pedagogisk omsorg ökade med närmare 10 platser jämfört med motsvarande 

period förra året. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta 

platser. IT-kostnaderna har ökat kraftigt. En kompensation i form av 

ramtillskott kommer att ske, preliminärt i tertial 1. Medel finns tillgängliga 

centralt i staden för detta. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget.  

 

I februari öppnade Tallbackens förskola i Fristad och i samband med detta 

stängde Lekåsens, Sikgårdens och Torggårdens förskolor. Två 

medborgardialoger med koppling till kompetensförsörjningsplanen kommer att 

genomföras under våren. I februari månad var 5 982 barn inskrivna i våra 

förskolor. Barn per årsarbetare låg i februari på 5,4. Under februari placerades 

73 nya barn i våra förskolor och 42 barn under ett års ålder var placerade i våra 

förskolor. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport februari 2018                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-03-08.  
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1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för förvaltningen är att utveckla 
kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under våren 2018 och kommer till exempel att 
vara ett återkommande inslag på förskoleledningarna, där ledningsgrupp och förskolechefer samlas en 
gång per månad. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och förskolechefer, 
individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla ledarskapet och stödja 
i den pågående utvecklingsprocessen. Målet är att alla förskolor ska ha en av verksamhetschef beslutad 
verksamhetsplan före sommaren. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -166 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

  

  

2  Omvärldsanalys 

I februari öppnade Tallbackens förskola i Fristad och i samband med detta stängde Lekåsens, 
Sikgårdens och Torggårdens förskolor. Det första spadtaget har tagits för Silverpoppelns förskola på 
Göta. 

  

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Två medborgardialoger med koppling till kompetensförsörjningsplanen kommer att genomföras under 
våren. I mars kommer politiker från nämnden att besöka Almåsgymnasiet och träffa elever på Barn- 
och fritidsprogrammet. Senare under våren kommer en medborgardialog att hållas på Borås högskola. 
Där kommer representanter från nämnden att träffa studenter på Förskollärarprogrammet, i syfte att 
bland annat undersöka hur de ser på en attraktiv arbetsgivare och för att fånga in synpunkter från de 
som varit på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  
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3.2 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. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

 97 98 

Andel föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs den upp i samband med årsredovisningen.  

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Uftall för denna indikator presenteras i tertial 2-rapporten. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av en 
förskola på Viared. 

 
Genomfört 

En utredning gällande om det finns ett 
behov av en förskola på Viared har 
genomförts. En medborgardialog med syfte 
att fånga in behov och intresse för en 
eventuell förskola på Viared och en 
kompletterande enkätundersökning med 
samma frågeställning har gjorts. 
Utgångspunkten har i första hand varit att 
undersöka intresset hos de personer som 
arbetar i Viared men som inte bor i området. 
Antalet boende i Viaredsområdet är i sig 
inte tillräckligt många för att det skulle 
motivera en ny förskola i området. Det finns 
i dagsläget närliggande förskolor där barnen 
får en placering. För lokalisering har 
Viareds industriområde varit utgångspunkt i 
utredningen och gällande det området 
pekar Samhällsbyggnadsförvaltningen på 
problemaspekter som buller och utsläpp 
från industrin. Resultatet från 
medborgardialogen och 
enkätundersökningen, tillsammans med 
expertkunskap från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, pekar på 
att det i dagsläget inte är motiverat med en 
förskola i Viareds industriområde. Skulle 
förutsättningarna ändras, i form av mer 
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Uppdrag Status Kommentar 

inflyttning, behöver frågan eventuellt 
aktualiseras igen. Lokaliseringen behöver i 
det skedet i så fall noga utredas, med tanke 
på att Viared är ett växande industriområde. 

Förskolenämnden får i uppdrag att se till att 
fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 
procent och i övrigt att all personal har 
relevant utbildning. 

 Ej 
genomfört 

Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har initierat 
valideringsinsatser för att öka andelen 
utbildade barnskötare och förskollärare. 
Under 2017 har åtta personer påbörjat 
validering till förskollärare och 20 
medarbetare har genomgått 
valideringsutbildning till barnskötare. 
Ytterligare 19 studerar med 25 % bibehållen 
lön.  

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med Lokalförsörjningsnämnden 
ytterligare undersöka möjligheterna att få till 
fler förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 
Genomfört 

Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden träffades under 
våren och gav förvaltningscheferna 
uppdraget. Förvaltningscheferna, 
tillsammans med presidierna, har sedan 
träffat privata fastighetsägare och diskuterat 
frågan. Lokalförsörjningsförvaltningen 
arbetar nu vidare med uppdraget. 
 
För 2018 är det till exempel klart att Borås 
stad kommer att hyra lokaler för en förskola 
i området Backadalen på Bergsäter, där en 
privat aktör kommer att exploatera. 
Förskolan kommer att ligga i bottenplan i en 
av byggnaderna.  

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka för 
att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under utbildningen 
– en röd tråd – genom hela skolsystemet. 

 
Genomfört 

En arbetsgrupp med representanter från de 
tre förvaltningarna inom utbildningsklustret 
har arbetat med uppdraget och färdigställt 
en rapport. Rapporten beskriver nuläget och 
föreslår konkreta åtgärder för det fortsatta 
förbättringsarbetet inom detta område. En 
gemensam plan för kompetensutveckling på 
Gymnasieskolan, Grundskolan och 
Förskolan om elever med 
autismspektratillstånd (AST) är också 
framtagen. Förskoleförvaltningen 
genomförde redan under våren 2017 olika 
kompetensutvecklingsinsatser gällande 
barn med AST. Återkommande utbildningar 
kommer även att ske under 2018. 
 
Under 2017 har även nya rutiner för 
övergångar för barn och elever i behov av 
särskilt stöd tagits fram och beslutats. 
Denna rutin ska säkerställa att barns och 
elevers behov av stöd tillgodoses under 
hela utbildningstiden. 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 Uppdraget gällande att utreda möjligheten 
att införa ett kreativt återanvändningscenter 
kommer att påbörjas under våren.  
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De fyra översta uppdragen kommer från Budget 2017. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel ekologiska 
och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 
Genomfört 

Vid bokning av hotell och konferenser ska 
beställare inom Förskoleförvaltningen 
efterfråga Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade 
livsmedel. Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen har bland annat via 
månadsbrev informerat alla berörda om 
vilka krav som skall ställas i samband med 
bokning av hotell och konferenser. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

 7,5 6 

Arbetad tid för 
timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

 60 50 

Hälsa – friska 
medarbetare under ett 
år i % av andel 
anställda. 

 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfall presenteras vid tertialuppföljningarna. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfall presenteras vid tertialuppföljningarna. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Utfall presenteras vid tertialuppföljningarna. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för jan-feb är 
0. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 1 315 1 250 65 7 500 7 500 0 

Statsbidrag 14 437 14 005 432 74 971 75 371 400 

Övrigt 10 096 9 244 852 57 791 58 591 800 

Summa intäkter 25 848 24 499 1 349 140 262 141 462 1 200 

       

Personal -98 517 -99 376 859 -609 975 -609 975 0 

Kost -9 947 -9 945 -2 -59 668 -59 668 0 

Lokalvård -4 225 -4 161 -64 -24 965 -24 965 0 

Lokaler -13 720 -13 523 -197 -82 270 -82 470 -200 

Köpta platser -10 622 -8 890 -1 732 -52 400 -53 400 -1 000 

Övrigt -5 458 -5 079 -379 -29 234 -29 234 0 

Summa kostnader -142 489 -140 974 -1 515 -858 512 -859 712 -1 200 

       

Buffert    -7 100 -7 100  

Nettokostnad -116 641 -116 475 -166 -725 350 -725 350 0 

Nämndbidrag 116 475 116 475  725 350 725 350  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-166 0  0 0  

Övriga intäkter består främst av förskoleavgifter. Övriga kostnader består av bland annat material, inventarier, vaktmästeri, IT, telefoni och 
olika serviceavtal. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Antalet inskrivna barn i våra förskolor var i januari 2,5 % fler än i januari 2017. För februari månad var 
de inskrivna barnen 1,8 % fler jämförda med februari 2017. Volymtimmarna har ökat med 3,6 % 
respektive 3,7 % för motsvarande månader mellan åren. Antalet barn som vistats 15 timmar i 
förskolorna har kraftigt ökat, i januari med 21,2 % och i februari  med 15,0 % jämfört med samma 
månader 2017. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. Förskolenämndens ram inför 
2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler under januari-februari 2018 jämfört med samma 
månader förra året. Fristående pedagogisk omsorg ökade med närmare 10 platser jämfört med 
motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är ca 1 500 tkr 
eller 16,6 % högre under januari-februari 2018 jämfört med motsvarande period förra året. 
Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 

IT-kostnaderna har ökat kraftigt, upp till 30 % för Förskoleförvaltningen. Den stora prisökningen beror 
på införandet av en ny IT-plattform i Borås Stad. En kompensation i form av ramtillskott kommer att 
ske, preliminärt i tertial 1. Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. 
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4.3 Verksamhet 2018 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 724 -1 991 267 -11 990 -11 990 -11 990 

Nettokostnad -1 724 -1 991 267 -11 990 -11 990 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -388 -425 37 -2 552 -2 552 -2 552 

Nettokostnad -388 -425 37 -2 552 -2 552 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 25 836 24 424 1 410 139 805 139 805 141 005 

Kostnad -138 994 -137 143 -1 852 -835 374 -835 374 -836 574 

Nettokostnad -113 158 -112 719 -439 -695 569 -695 569 0 

Öppen förskola       

Intäkt 3 10 -7 60 60 60 

Kostnad -532 -544 12 -3 322 -3 322 -3 322 

Nettokostnad -529 -534 5 -3 262 -3 262 0 

Familjecentraler       

Intäkt 9 67 -58 397 397 397 

Kostnad -848 -870 21 -5 274 -5 274 -5 274 

Nettokostnad -839 -803 -36 -4 877 -4 877 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 100 -7 100 0 

Nettokostnad 0 0 0 -7 100 -7 100 0 

Totalt       

Intäkt 25 848 24 501 1 347 140 262 140 262 0 

Kostnad -142 486 -140 973 -1 513 -865 612 -865 612 0 

Nettokostnad -116 638 -116 472 -166 -725 350 -725 350 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningen visar ett resultat efter februari månad på -166 tkr i förhållande till periodens budget. 
Kostnader för köpta platser och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen 
prognostiserar i nuläget ett resultat enligt årsbudget. 
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Större avvikelser mot periodiserad budget: 

Central administration har en budgetavvikelse för perioden på +267 tkr. Avvikelsen beror på att 
tjänster inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro, men även på att kurser och 
konferenser inte genomförts ännu. 

Förskoleverksamheten har en budgetavvikelse för perioden på -439 tkr. Kostnader för köpta platser 
och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen kommer noga följa 
utvecklingen av köpta platser. En kompensation i form av ramtillskott för de ökade IT-kostnaderna 
kommer att ske, preliminärt i tertial 1. Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. 

Buffert: 

Nämndens buffert för året är 7 100 tkr och har ännu inte nyttjats. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Jan 2018 Utfall Feb 2018 Budget 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

9,9  7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

79  60 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 909 5 982 6 300 

varav barn i fristående verksamhet 461 471 410 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,4 5,5 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått)   52 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått)   25 

Gruppstorlek (Nämndsmått)   16 

"Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" visar föregående månads utfall. Siffran är fortfarande preliminär. 
"Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten" visar de senaste 12 månaderna och ovan avses perioden februari 2017-januari 2018. 
"Andel förskollärare" och "Andel barnskötare" är tertialmått. 
"Gruppstorlek" är halvårsmått. 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

245 73           

Plats samma 
dag som 
önskats 

150 58           

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

89 15           

Väntan 11-20 
arbetsdagar 

6 0           

Januari: Familjer ställer sig i kö till den 1 januari och då har ej förskolorna öppet. 

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

12 mån 16 24           

11 mån 13 12           

10 mån 8 2           

9 mån 1 3           

8 mån 2 1           

7 mån 0 0           

6 mån 0 0           

Totalt 40 42           

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00038 2.1.0.3 
 

  

 

Remissvar: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 

2018-2020  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker mål i ”Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt 

samhälle” och översänder svaret till Sociala omsorgsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över mål i ”Handlingsplan 

2018-2020 för ett tillgängligt samhälle” och har inget att erinra mot förslaget. 

Förskolenämnden anser att de mål för tillgänglighetsuppdraget i 

Handlingsplanen 2018-2020 är av allra största vikt att arbeta vidare med. De 

mål som anges och tidsaspekten för när dessa förväntas följas upp och 

redovisas upplevs också som rimlig.       

Beslutsunderlag 

1. Program för ett tillgängligt samhälle 

2. Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle                                

Samverkan 

Ärendet ha inte varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Strategi 
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• Plan 

Policy 

Riktlinjer 
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Borås Stads 

Handlingsplan  

2018 – 2020  

för ett tillgängligt 
samhälle 
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Borås Stads 
styrdokument 

Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige  

Datum: 2018 

För revidering ansvarar: Sociala omsorgnämnden  

För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgnämnden 

Dokumentet gäller till och med 2020 

 
 
 

 



 

 

Handlingsplan 2018–2020 för ett 
tillgängligt samhälle  

 

 

Prioriterade 
områden 

 

Syfte 

(Varför) 

 

Mål 

(Vad) 

 

Tid 
 

Ansvar 
 

Uppföljning 

 

Artikel 8 

Öka kunskapen om 

situationen för personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

 

 

Syftet är att arbeta strukturerat 

med att sprida information om 

kognitiv tillgänglighet samt 

säkerställa att 

tillgänglighetperspektivet når ut i 

hela organisationen. 

 
 

Att erbjuda minst 5 

utbildningar/workshoppar till personal i 

olika förvaltningar.  

Utbildningarna/workshopparna ska handla 

om: 

 FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar 

 kognitiv tillgänglighet 

 bemötande.  

 

 
 

2018-2020 

 
 

Sociala 

omsorgnämnden 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

 
 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

Artikel 9 

Öka tillgängligheten 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

tillgänglighetsperspektivet 

inkluderas i det dagliga arbetet 

med information och 

kommunikation. 

 

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet 

inom informations- och 

kommunikationsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Kommunstyrelsen 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 
 
 

 

 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 
   

Syftet är att öka tillgängligheten 

avinformation. 

 

Att arbeta fram lättläst information på Borås 

Stad hemsida utifrån behovet som finns. 

  

 

2018-2020 Kommunstyrelsen 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

Uppföljning ska rapporteras varje år 

i juni och december.  

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 



 

 

  

Syftet är att öka möjligheterna till 

delaktighet och inflytande för 

unga med funktionsnedsättning. 

 

 

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer” 

för att lyfta fram vad som är viktigt för unga 

med funktionsnedsättning. 

2018-2019 

 

 

Kommunstyrelsen i 
samarbete med Gymnasie- 
och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden senast 31 

december 2018.  

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2019. 

 
  

Syftet är att öka möjligheter till 

friluftsaktiviteter för personer 

med funktionsnedsättning. 

 

Att utöka antalet tillgängliganpassade 

naturområden (som är välbesökta). 

 

Säkerställa att det finns minst en 

tillgänglighetsanpassad toalett i det 

naturområde som är markerat som 

tillgänglighetsanpassat. 

2018-2020 
 

Tekniska nämnden och 
Fritids- och 

folkhälsonämnden 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

 

Artikel 16 

Minska våld och övergrepp 

 

 

Syftet är att skapa förebyggande- 

och förbättringsarbete mot våld 

och tvång hos personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 

 

Viktig Intressant Person (VIP) ska fortsätta 

arbeta med att ge utbildning och stöd till 

personer med funktionsnedsättning i Borås.  

 

 

Personal ska få tillgång till stöd, information 

och utbildning för att motverka våld och 

tvång. 

 

 

2018-2020 
 

 

 
 

 
 

 

Sociala omsorgnämnden 
 

 

 
 

 

 

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

  

Syftet är att ge stöd, information 

och utbildning till personer med 

funktionsnedsättning och deras 

familjer samt personal för att 

motverka våld och tvång. 

 
Arbeta förebyggande för en trygg miljö i 

skolan för elever med funktionsnedsättning 

genom att 
- stödja och utbilda elever med 

funktionsnedsättning om sina rättigheter 

- öka kunskap och kompetens hos personalen 
i skolan om elever med funktionsnedsättning 

- sprida information om förebyggande 

arbetet till anhöriga som har barn med 
funktionsnedsättning. 

 

 
 

 
2018-2020 

 
Grundskolenämnden och 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnde
n i samarbete med 

Sociala omsorgnämnden 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 



 

 

 

Artikel 24 

Utbildning  

 

 

Syftet är att säkerställa att 

gymnasieskolornas behov av 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)-

platser tillgodoses. 

 

Sprida information om gymnasiesärskolans 

behov av APL-platser till alla förvaltningar. 
 

 

2018-2020 

 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
(huvudansvar) i samarbete 

med alla nämnder. 

 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

 

Artikel 27 

Fler människor i arbete 

 

 

Syftet är att öka möjligheter för 

personer funktionsnedsättningar 

att få ett arbete inom Borås Stad.  

 

 

 

Sprida kunskap om förutsättningarna och 

stöd som finns att få när man anställer 

personer med funktionsnedsättning (minst 5 

utbildningstillfällen) till alla förvaltningar. 

    

 

 

 

2018-2020 

 

Arbetslivnämnden 

(huvudansvar) i samarbete 
med Sociala 

omsorgnämnden och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

 

 

Artikel 30 

Öka möjligheterna för en 

aktiv fritid 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

personer med 

funktionsnedsättning kan ta del 

av kulturutbudet i samhället.  

 

Utvärdera användandet av tysta rum/miljöer 

på stadsbiblioteket och utreda möjligheter att 

skapa tysta rum/miljöer på andra bibliotek i 

Borås Stad.  

 
 

 

2018-2020 

 

Kulturnämnden  

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 
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Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-05 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss:  

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden  

4. Grundskoleförvaltningen 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

6. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd – för kännedom  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Sociala omsorgsnämnden senast den 2018-

04-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till SON.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer SON 2018-00031 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets 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 Sociala omsorgsnämnden. 

mailto:SON.diarium@boras.se


Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

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. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Mikael Strömberg 
Handläggare 
033-35 73 01 



 

 

Sociala omsorgsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2018-03-05 
Instans 

Sociala omsorgsförvaltningen 
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1 

 

Mikael Strömberg 
Handläggare 
033-35 73 01 
 

Berörda nämnder 

 

Remiss: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2020 

Bakgrund 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 

(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 

uppdrag avseende tillgänglighet. 

I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya 

facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet 

kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer 

än en nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.  

Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och 

invånarnas bästa. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

• ansvar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

• ansvar för att skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för 

samarbete 

• ansvar för att formulera mål för tillgänglighetsuppdraget 

• ansvar för att resultat mäts, utvärderas och redovisas. 

Program för ett tillgängligt samhälle 

Under 2016 har program för tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar 

kommunens ambitioner för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer 

med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ge vägledning för att 

säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som 

andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. I programmet 

finns det sex prioriterande områden (se bilaga 1) som är hämtade ur FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Varje 

utvalt område konkretiseras till åtgärder kopplade till programmet i 

handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. 
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Datum 
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 Sida 
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Handlingsplan för ett tillgänglighet samhälle 

Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp 

för att säkerställa att samtliga berörda nämnder känner till de berörda 

uppdragen. I Sociala omsorgsnämndens samarbetsuppdrag ligger ansvaret att 

följa upp de aktiviteter som finns i handlingsplanen. I 2017 års handlingsplan 

fanns 10 mål, flera av dessa har rapporterats som genomförda. De mål som inte 

genomfördes följer med till handlingsplanen för 2018–2020.  

Under hösten har en revidering av handlingsplanen tagit sin början. Förslag till 

mål för tillgänglighetsuppdraget i 2018–2020 finns i den bifogade filen 

’Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020’ (Se bilaga 2). Förslaget 

översänds till samtliga nämnder för inhämtande av yttranden. Nämndernas 

yttranden ska endast beröra de mål som är riktade till er nämnd.  

 

 

 

Bilaga 

1. Program för ett tillgängligt samhälle 

2. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020 



Strategi
 » Program

Plan
Policy

Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för ett 
tillgängligt samhälle



Borås Stads 
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot 
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden   
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det 
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge 
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter 
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är 
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen.

Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett 
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta 
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen. 

Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen 
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och 
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som 
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning.

Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är 
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer 
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i 
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.

Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man 
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika 
anpassningar i efterhand. 
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande 
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt 
beaktas.

Program för ett 
tillgängligt samhälle



Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder 
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktions-
nedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning 
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska 
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning 
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla 
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram 
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information 
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola 
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras 
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha 
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande 
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull 
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att 
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra 
bra hälsoval.

4 | program



Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017. 
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala 
omsorgsnämnden ansvarar  för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker 
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till 
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor 
inom Borås Stad.
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1(1) 
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2018-03-27 
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Dnr FN 2018-00042 3.1.1.2 
 

  

 

Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 

Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan 

för Kvarbo 2:1, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring 

genom tillägg av detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 

Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad        

Sammanfattning  

Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanerna och har inget att erinra 
mot granskningsförslaget. I samband med att områden förtätas med bostäder 
vill Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor.       

Ärendet i sin helhet 

Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 respektive P491 från 1961. 

Planområdet är beläget vid Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen 

och riksväg 42. Ärtingen är kommunens reservvattentäkt och befintligt 

fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya ledningar för vatten och avlopp anläggs 

mellan planområdet och Fristad. Alla befintliga hus ges byggrätter för åretruntstandard 

i och med föreslagen ändring.. I samband med att områden förtätas med bostäder 

vill Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för ändring och tillägg av detaljplaner för Fristad, 

Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås 

Stad.                      

Samverkan 

Ärendet har inte varit föremål för samverkan i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 

Ordförande   Förvaltningschef 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2018-04 
BN2017-1251  

 

Inbjudan till samråd för Ändring genom tillägg av Detaljplaner 
för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 14 mars–13 april.  

 

Syfte och område 
Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att göra det möjligt att bygga för åretruntboende i 
samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA-sanering) till Kvarbo Sommarstad.  
 
Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid 
Kvarbo, cirka 3 kilometer väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. Ärtingen är kommunens 
reservvattentäkt och befintligt fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya ledningar för vatten och avlopp anläggs 
mellan planområdet och Fristad. Alla befintliga hus får byggrätter för åretruntstandard i och med föreslagen 
ändring. Samfälligheter ligger inom planområdet. Planändringen avviker inte från översiktsplanen.  
 
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

 

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 i Borås. Ring gärna innan du 
kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna 
finns även på Fristads bibliotek. 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! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus hos Borås 
Energi och Miljö på Västerlånggatan 10, tisdag den 20 och torsdag den 
22 mars, mellan kl. 16.00–19.00. På mötet kommer representanter från 
kommunen och Borås Energi och Miljö att berätta om förslaget och 
svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 13 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-1251), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar 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 inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2018-04 
BN2017-1251  

 

Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job Van Eldijk, tfn: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se 

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Vid frågor om VA-sanering kontakta: 

VA-säljare Jonas Lindberg, 0729-76 61 06, e-post: jonas.lindberg@borasem.se 

eller besök borasem.se och läs mer under Vatten och Avlopp. 
 

 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-03-13  
  

tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Ändring genom tillägg av Detaljplaner för 

Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. 

och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1,  

Borås Stad. 

BN 2017-1251

Dp
Samråd
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Sammanfattning
Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 
respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid 
Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen 
och riksväg 42. Ärtingen är kommunens reservvattentäkt 
och befintligt fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya 
ledningar för vatten och avlopp anläggs mellan planområdet 
och Fristad. Alla befintliga hus ges byggrätter för åretrunt-
standard i och med föreslagen ändring.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrät-
ter, för att möjliggöra åretruntboende i samband med 
VA-sanering av Kvarbo Sommarstad.

Planområde
Planområdet är beläget i Påtorp, ca 3 km väster om Fristad 
centrum, norr om sjön Ärtingen och söder om riksväg 42.

Planområdet omfattar ca 19 ha och all mark är privatägd.

Gällande detaljplan
Ändringen omfattar två byggnadsplaner, P 454 från 1958 
respektive P 491 från 1961.  

Byggnadsplan P 454 
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde, omfattande delar 
av Påtorp 1:1 och 1:59 samt fastigheterna Påtorp 1:52-1:54 
och 1:69 i Fristads socken och kommun, Älvsborgs län. Plan-
området är beläget vid sjön Ärtingen och gränsar i väster mot 
Kvarbo 2:1, i norr mot Arta Ödegården 3:16 och 3:26 samt i 
öster och söder mot Påtorp 1:1, 1:58 och 1:59. Planområdet 
omfattar cirka 13 ha och består av skogsmark på morän- och 
sandjord och bildar en jämn sluttning ned mot sjön Ärtingen.

Byggnadsplan P 491 
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde, omfattande 
del av Kvarbo 2:1 jämte avstyckade fastigheterna Kvarbo 
2:2- 2:13 m.fl. i Fristads socken och kommun, Älvsborgs län. 
Planområdet är beläget vid sjön Ärtingen och gränsar i norr 
mot Arta Ödegården 3:36, i väster mot Påtorp 1:2, i söder 
mot sjön Ärtingen och i öster mot ett område av Påtorp 1:1. 
Planområdet omfattar cirka 6 ha och består av skogsmark 
och ett mindre område betesäng på morän- och sandjord och 
bildar en jämn sluttning mot sjön Ärtingen. 

Ovanstående byggnadsplaner upphör att gälla, när ändring-
arna vinner laga kraft. Fortsättningsvis kommer de båda 
områdena att refereras till som ”planområdet” alternativt 
”planförslaget”.

Kommunala beslut 
2007-10-26 godkändes Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo, 
Kullasand och Hovalida av Kommunfullmäktige. Byggnads-
nämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet 
för respektive område och 2007-11-15 gav Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att upprätta en ny 
detaljplan för området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-03-18 att sända 
ut planen på samråd. Planförslaget innebar att befintliga 
fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas. 
Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att 
befintliga fastighetsägare skulle tvingas betala för utbyggnad 
av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare 
ansåg att kostnaderna för VA-anslutning och gatorna vida 
översteg vad som var ekonomisk rimligt att investera i 
fastigheterna. 

Diskussioner pågick gällande huvudmannaskap och fick till 
följd att detaljplaneprocessen stannande av och planarbetet 
låg vilande fram till 2013-09-23, då Kommunstyrelsen 
lämnade ett yttrande för ärendet. I yttrandet beskrivs att 
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning gällande att 
enskilt huvudmannaskap är en godtagbar lösning i detta fall. 
Vidare framkom det dock under samrådet att planförslaget i 
övrigt inte var tillräckligt förankrat inom kommunens egen 
organisation, att genomförandefrågorna inte var tillräckligt 
utredda och arbetet stannade därför av. 

2017-08-24 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkän-
na att det gamla uppdraget avslutades och gav förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra större 
byggrätter för befintliga fastigheter när VA-saneringen är 
utförd. Det nya planuppdraget inkluderar inte tillskapandet 
av nya byggrätter.

Parallellt med ändringen av detaljplanen pågår en VA-sane-
ringsplan för området.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2018 
Granskning 2 kvartalet 2018 
Antagande 3 kvartalet 2018 
Laga kraft 3 kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Lednings-
omläggning är beräknad att påbörjas hösten 2018.

Planbeskrivning
Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad, upprät-

tad den 13 mars 2018. 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom aktuellt planområde finns 70 bostadshus som ligger 
ordnade utmed gatunätet. Flertalet av husen är av sommar-
stugestandard och relativt små. 

Ny bebyggelse
Aktuellt planförslag tillskapar inte fler byggrätter, utan 
möjliggör endast större byggrätter för befintliga fastigheter. 

I gällande planer får varje fastighet bebyggas med ett 
bostadshus om maximalt 80 kvm, samt ytterligare   
20 kvm komplementbyggnad.  Denna bestämmelse upphävs 
i samband med planändringen och istället tillkommer en 
bestämmelse om en exploateringsgrad av 20 % dock ej mer 
än sammanlagt 250 kvm, vilket bedöms som rimligt med 
tanke på områdets småskaliga och grönskande karaktär. 

Tomterna inom området regleras till minst 800 kvm.

Arbetsplatser
Planen medger endast bostäder och kommer troligen inte att 
tillskapa några fler arbetsplatser i området. 

Service
Både offentlig och kommersiell service finns i Fristad 
centrum, cirka 3 km öster om planområdet. Bland annat 
finns där ett flertal skolor och förskolor, vårdcentral, folk-
tandvård, barn- och mödravård, bibliotek samt mataffär. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till planområdet bedöms som god. Tomterna 
inom planområdet nås via gator med svag till måttlig lutning. 

Alla nya byggnader ska vara tillgängliga för funktionsned-
satta personer, dels mellan parkeringsplats och entré samt 
inne i byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet med 
Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning, fastställt i februari 2009 av 
Kommunfullmäktige. 

3. Gator och trafik
Gatunät
I dag nås planområdet från riksväg 42 via en infart. Befintligt 
gatunät har en låg standard och består i huvudsak av relativt 
smala grusvägar med små möjligheter att vända eller mötas. 
Enligt gällande detaljplaner anger planförslaget en gatubredd 
på sju meter. 

Riksväg 42 omfattas av Väglagen 47§, vilket innebär att ny 
bebyggelse inte får uppföras inom 30 meter från vägområdet. 

Miljöbilder från planområdet.
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planområdet som inte kommer att kunna anslutas med 
självfallsledningar för spillvattnet. Avlopp från dessa fastig-
heter måste pumpas.

Överföringsledningar för vatten och avlopp byggs ut mellan 
planområdet och befintliga VA-ledningar i Fristad. Befintlig 
avloppspumpstation i Fristad kan behöva uppgraderas för att 
klara av den ökade belastningen.

Dagvatten
Genomförandet av aktuellt planförslag får inte innebära 
ett högre flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga 
nederbördstillfällen, jämfört med innan förändringen. En 
dagvattenutredning upprättas i samband med VA-sanerings-
planen.

Värme
Fjärrvärme finns inte i området. Ett energisnålt byggande bör 
eftersträvas, men andra krav på uppvärmning eller energiåt-
gång än vad som finns i gällande byggregler (BBR) kan inte 
ställas i detaljplanen.

El, tele och fiber
Området har tillgång till el- och telenätet. Ett flertal luft-
burna elledningar finns i planområdet. Några av dessa kan 
behöva förläggas i mark. Ledningar för fiber planeras att 
läggas ner i samband med VA-utbyggnaden. 

Avfall
För att få bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. Hushållssopor hämtas av Borås Energi och Miljö AB. 
För annat avfall än hushållsavfall finns en återvinningscentral 
och ett flertal återvinningsstationer i Fristad.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet sluttar från ca + 171 i nordost till ca + 153 vid 
sjön i sydväst. Planområdets centrala del är obebyggt med 
skogspartier som domineras av gran med inslag av enstaka 
lövträd som björk och asp. Områdets bebyggda delar har 
relativt stora tomter med uppvuxna trädgårdar och mycket 
natur. Strandremsan är delvis bevuxen med tall och al och 
innehåller en badstrand nedanför Ärtingevägen. Flera stigar 
finns genom området och i dess direkta närhet, både utmed 
strandkanten och genom skogspartierna.

Norr om planområdet finns ett större område med ett typiskt 
skifteslandskap med raka vällagda stenmurar som avgränsar 
åkrarna, vilka avbryts av betade glesa björkdungar. Området 

Ingen ny bebyggelse planeras inom det byggnadsfria området. 

Gång- och cykeltrafik
Inga nya gång- och cykelvägar anläggs inom planområdet. 
Både i kommunens cykelplan och i Trafikverkets ÅVS för 
riksväg 42 Kvarbo-Sjöbo, gällande för sträckan Påtorp-
Fristad omnämns byggnation av ny gång- och cykelbana till 
planområdet från Fristad.  

Kollektivtrafik
Busslinjen (582) mellan Borås och Vårgårda trafikerar riksväg 
42 förbi planområdet med drygt tio bussturer i vardera 
riktningen varje vardag. Busshållplatser finns i nära anslut-
ning till planområdet.

Parkering 
Parkering för boende i området förutsätts ske på kvarter-
smark. I gällande byggnadsplan finns plats avsatt för en 
parkeringsplats vid badplatsen nedanför Ärtingevägen. 
Förutsättningarna för gästparkering förändras inte i och med 
aktuellt planförslag. 

Angöring och utfarter
Angöring till respektive fastighet samt befintlig in/utfart till 
riksväg 42 påverkas inte vid ett genomförande av planförsla-
get. 

Riksintressen
Riksväg 42, strax norr om planområdet, är av riksintresse 
för kommunikationer (MB 3 kap 8 §). Riksintresset för 
kommunikationer innebär att vägen ska skyddas mot åtgärder 
som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av vägen som 
kommunikationsled. Planförslaget förväntas inte påverka 
riksintresset negativt.

Inga andra riksintressen berör planområdet.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Aktuellt planområde har, tillsammans med Hästhagen som är 
ett glesbyggt område i väster, varit ute på samråd under 2011. 
I det planarbetet genomfördes en VA-utredning av Borås 
Energi och Miljö AB och sammanfattas nedan.

Området är idag inte anslutet till den kommunala allmänna 
VA-anläggningen. Befintliga bostäder har enskilda eller 
gemensamma vattentäkter och avloppsanläggningar. Områ-
det är av Miljönämnden klassat som ett saneringsområde 
d.v.s. miljöpåverkan från avloppsvatten ska minskas. Vatten 
och avloppsledningar byggs ut i befintligt bostadsområde. 

Enligt aktuellt planförslag finns det sex fastigheter inom 
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är en av länets kvarvarande ljunghedar och ligger dessutom i 
naturlig anslutning till dagens odlingslandskap. Vegetationen 
är karaktäristisk med ljung, slåttergubbe, svinrot, backtimjan 
och nattviol. Området bedöms ha klass II - mycket högt 
naturvärde.

Utmed Ärtingevägen, strax norr om planområdet, finns 
en ekhage med ogödslad flora och är av betydelse för land-
skapsbilden med stenmurar och död, stående ved. Fällmossa 
förekommer på ekarna och i fältskiktet finns liljekonvalj. 
Området bedöms ha klass III – högt naturvärde. 

Ovan beskrivna områden anses inte beröras av aktuellt 
planförslag. 

Grönområdesplan
Planområdet pekas inte ut som särskilt värdefull i kommu-
nens Grönområdesplan.     

Lek och rekreation
Med stora tomter och mycket natur i och runt planområdet 
finns gott om plats för lek och rekreation. Sjön Ärtingen 
används både för bad, fiske och båtturer. Badplats finns 
nedanför Ärtingevägen. 

Fornlämningar och kulturminnen
Nordöst om planområdet finns en registrerad fornlämning 
som utgörs av ett område med fossil åkermark. Lämningen 
bedöms inte påverkas av planförslaget. Utöver registrerad 
fornlämning finns inga särskilt utpekade kulturvärden inom 
eller i planområdets direkta närhet. 

Geoteknik och Radon
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordarts-
karta utgörs planområdet till största del av sandig morän. 
I planområdets sydöstra del återfinns ett litet område med 
urberg samt kärrtorv.  Då planförslaget endast medger 
en utökning av befintliga byggrätter görs bedömningen 
att vidare utredning gällande områdets geoteknik inte är 
nödvändig.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde avseende radon.

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga indikationer på att marken 
skulle vara förorenad.

Skogspartier som domineras av gran med inslag av enstaka lövträd såsom björk och asp. 
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6. Vatten
En mindre del av planområdet i sydväst utgörs av vattenom-
råde. Ärtingen är en oligotrof (näringsfattig) sjö men med 
tendenser till näringspåverkan. Dessa förhållanden märks i 
synnerhet vid bäckutflödena där undervattensfloran kan bli 
övertäckt med trådformade grönalger. Stränderna kantas 
av mindre vassruggar och förhållandevis smala och glesa 
vassbälten. De förhållandevis sparsamma näckrosbestånden 
tyder också på näringsfattiga förhållanden. Ärtingens botten 
har ett omfattande bestånd av undervattensväxter, vilka i 
vissa fall kan täcka bottnen helt. Styvt braxengräs förekom-
mer även som sparsamt inslag i bottenvegetationen. Sjöns 
botaniskt mest intressanta inslag är kransalgen Chara vulga-
ris, trådnate och vattenmöja. Närvaron av kransalger och 
ett relativt stort antal vattenväxter tyder på goda biologiska 
förhållanden och vatten med god kvalitet. 

Ärtingen omges i huvudsak av skogsmark. Sjöns strandlinje 
är till övervägande delar relativt tvär och består av stenblock 
eller berg. Vid Vådhallsbergen i nordväst finns branta klippor 
ner i sjön. Små områden med odlingslandskap finns vid 
Ekenäs och Aspenäs. Ärtingen har en ordinär fiskfauna 
med mört, abborre, gädda, sutare, regnbåge, sik och siklöja. 
Uppgifter om insjööring finns också. Fågelfaunan är relativt 
sparsam. Storlom och skäggdopping har noterats, men det 
är osäkert om arterna häckar. Häger har skådats vid flera 
tillfällen liksom ormvråk. Sjön är en av kommunens reserv-
vattentäckter. 

Strandskydd
I de befintliga byggnadsplanerna ingår delar av Ärtingen som 
vattenområden. Då planförslaget endast prövar möjligheten 
till större byggrätter inom området påverkas inte strandskyd-
det.

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

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 uppdelade i normer för 
grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnor-
mer för buller och luft.

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.

Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och 
därmed finns restriktioner för vad som får göras inom 
planområdet. Detta finns som en information på plankartan. 
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

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. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. 

Ärtingen hade i den senaste klassningen som gäller 2010-
2016 måttlig ekologisk status och uppnådde inte god kemisk 
status. Då ändringen är en del i att möjliggöra VA-sanering i 
området bedöms planförslagets genomförande bidra till att 
miljökvalitetsnormerna påverkas positivt.

Släckvatten
Då planförslaget inte medger någon ny bostadsbyggnation 
bedöms åtgärder gällande omhändertagande av släckvatten 
inte vara aktuella. Vid planens genomförande förändras inte 
de befintliga förutsättningarna för omhändertagande av 
släckvatten. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Planförslaget möjliggör att samtliga fastigheter inom planom-
rådet har möjlighet till åretruntboende, det innebär troligen 
att fler hus kommer att vara bebodda under större delen av 
året. Det kan skapa en ökad trygghetskänsla, då fler personer 
bor och rör sig i och kring området.  
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Identitet
Bebyggelsen uppfördes ursprungligen som sommarhusbebyg-
gelse, men i och med utökade byggrätter kommer troligtvis 
områdets identitet förändras och över tid gå mot större hus 
och fler åretruntboende.   

8. Störningar på platsen
Risk
Transporter med farligt gods kan förekomma på riksväg 
42. Ingen riskutredning har utförts i samband med detta 
planarbete.

En riskutredning för ett annat planområde utmed riksväg 
42 har däremot utförts och redovisas i en rapport av Bengt 
Dahlgren 2009-11-10. Utredningen utfördes i samband med 
planarbetet för Paradis 1:4 m.fl. i Sparsör. Trafikförhål-
landena skiljer de båda planområdena åt så till vida att det 
går betydligt färre fordon förbi Påtorp än Sparsör, mindre 
än hälften så många tunga fordon. Om andelen fordon som 
transporterar farligt gods är proportionerlig på de båda 
vägsträckorna bör risken för olyckor vara betydligt mindre 
utmed planområdet i Påtorp.

Avståndet från planområdet till riksväg 42 är drygt 140 

meter. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer anges ett riskhante-
ringsavstånd på 150 meter från farligt gods-led. Avståndet 
mellan befintlig bebyggelse och leden bedöms ha god 
säkerhetsmarginal och några säkerhetsåtgärder bedöms inte 
vara aktuella. 

Planområdet ligger långt från andra farliga verksamheter och 
andra riskutredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.”

I det tidigare planarbetet 2011 genomfördes en trafikbul-
lerutredning av ÅF-Infrastructure AB/Ingemansson och 
finns redovisad i en rapport daterad 2011-02-21. Utredningen 
visar dels bullersituationen utifrån trafikräkning år 2010 och 
dels bullersituationen med en prognostiserad trafikökning 
om 10 år. Ingen fastighet inom aktuellt planområde berörs av 
förhöjda bullervärden enligt utredningen, v arken i nuläget 
eller i det beskrivna framtidsscenariot.

Nuläge över dygnsekvivalent ljudnivå. Delar av planområdet är ungefärligt utmarkerat med röd linje. 



PLANKARTA

Tillägg till och upphävande av

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast 
angiven användning och utformning är tillåten.

Denna ändring gäller samtidigt med underliggande 
byggnadsplaner P 454 (från 1958) respektive 
P 491 (från 1961). Gällande planbestämmelser 
överförs till aktuell ändringskarta. Planbestämmelserna 
uttrycks på samma sätt som de gör i gällande 
planhandlingar. Detaljplaneändringen innefattar både 
upphävande och tillägg av planbestämmelser. 

   Område för ändring

   Konnektionslinje mellan de gällande 
   detaljplanerna

GÄLLANDE PLANBESTÄMMELSER
Användning av vattenområde

   Med V betecknat område skall utgöra 
   vattenområde, som icke får utfyllas eller
   överbyggas i annan mån än som 
   erfordras för mindre bryggor.

NYA PLANBESTÄMMELSER
Användning av allmän plats
Inom allmän plats, park får mindre tekniska 
anläggningar uppföras.
 

Utnyttjandegrad
Största byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 
komplementbyggnader är 20% av fastighetsarean, 
dock ej mer än sammanlagt 250 kvm.

Minsta tillåtna storlek på bostadsfastighet är 800 kvm.
 
Bostadsfastighet får bebyggas med högst en huvud-
byggnad, samt en eller flera tillhörande komplement-
byggnader. 

Placering och utformning
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från  
fastighetsgräns, om inte annat anges.

Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter 
från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastig-
hetsgräns, om inte annat anges. 

Högsta byggnadshöjd är 4,4 meter för huvudbyggnad 
och 3,0 för komplementbyggnad.

Genom beviljade bygglov uppförda byggnader som vid 
planens lagakraftträdande strider mot placerings- och 
utformningsbestämmelser ska bedömas som plan- 
enliga. Vid om- och tillbyggnader av dessa, samt åter-
uppbyggnad ska dock detaljplanens bestämmelser 
tillämpas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Information
Planen ligger inom vattenskyddsområde från Öresjö. 
Skyddsföreskrifter finns upprättade.

Planavgift debiteras vid bygglov.
 

UPPHÄVDA PLANBESTÄMMELSER
Följande planbestämmelser i underliggande 
byggnadsplaner P454 och P491 upphävs: 

§ 1 Inledande bestämmelser: Mom. 1. Inom 
byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad, 
vars användande påkallar anläggandet av annan 
avloppsledning än som må kunna tillåtas enligt 
bestämmelserna i § 1 av den för planområdet 
gällande hälsovårdsordningen.
Mom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan 
skola äga tillämpning endast i den mån nedan särskilt 
angives. 

§ 5 Tomtplats storlek: Å med F betecknat område må 
inom samma kvarter ej bildas flera tomtplatser än vad 
å byggnadsplanekartan illustrationsvis 
angivits.

§ 6 Byggnads läge: Å med B betecknat område skola 
bestämmelserna i 97 § punkterna 4 och 5 
byggnadsstadgan äga tillämpning. 

§ 7 Del av tomtplats som får bebyggas och antal 
byggnader å tomtplats: Mom. 1. Å tomtplats som 
omfattar med F (fristående hus) betecknat område får 
huvudbyggnad och uthus icke upptaga större yta än 
sammanlaget 80 kvm. Uthus eller annan friliggande 
gårdsbebyggelse får till sin areal ej överstiga 20 kvm 
för varje tomtplats. 
Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat 
område får endast en huvudbyggnad jämte 
erforderliga gårdsbyggnader uppföras, de senare ej 
innehållande bostad.

§ 9 Byggnads höjd: Å med Iv betecknat område får 
huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 
meter. Uthus får icke uppföras till större höjd än 3 
meter.

V Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Samrådshandling

Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. 
och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1
Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum
Samråd

Ändring upprättad 2018-03-13

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovchef  

Job van Eldijk
Plankonsult, Ramböll 

Inst.

BN 2017-1251

2018-03-13
DEL.

Granskning

Antagande

Laga kraft
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9. Planbestämmelser 
De planbestämmelser som ingår i de ursprungliga planhand-
lingarna, P454 och P491, överförs till aktuell ändringskarta.  
Detaljplaneändringen innefattar både upphävande och tillägg 
av planbestämmelser. 

Allmänna platser 
Användningen allmän plats, gata, visar att gatorna ska ha 
kvar sin användning. Gatorna har enskilt huvudmannaskap, 
vilket innebär att kommunen inte är ansvarig för skötsel och 
underhåll.   

Användningen allmän plats, park, anger att det naturområde 
som finns idag inom området även fortsättningsvis kommer 
att vara allmän plats. Dessa områden går alltså inte att stycka 
av till nya fastigheter. Enligt gällande detaljplan P 454 går en 
bäck genom området och har i planen utlagts som parkstråk, 
vilket även fortsättningsvis kommer vara park. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen inte är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet, se rubrik 12 ”Planens 
genomförande – Fastighetsrättsliga frågor”.

Kvartersmark
Användningen kvartersmark, område för bostadsändamål, 
fristående hus, anger att det kvarter som finns idag fortsätt-
ningsvis kommer vara kvartersmark. Aktuell planändring 
innebär dock att befintliga fastigheter får större byggrätter. 
Förslaget tillskapar således inga nya byggrätter inom planom-
rådet. 

Med prickmark betecknat område får ej bebyggas. En ny 
bestämmelse införs, som för komplementbyggnader medger 
en mindre avstånd till fastighetsgräns än som regleras av 
de med prickmark betecknade områden. Bestämmelsen är 
dock formulerat på ett sätt att den inte gäller inom de med 
prickmark betecknade områden.

Inom områden med beteckningen Iv får byggnader uppföras 
med högst en våning, samt inredd vind. 

Vattenområde
Områden med beteckningen V - Vattenområde får ej utfyllas 
eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre 
bryggor. 

Nya planbestämmelser
Följande planbestämmelser föreslås läggas till i underliggande 
byggnadsplaner P454 och P491. Bestämmelserna gäller för 
hela planområdet. 

 » Inom allmän plats, park får mindre tekniska anlägg-
ningar uppföras.  

 » Största byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad är 20% av fastighetsarean, dock ej 
mer än sammanlagt 250 kvm.

 » Minsta tillåtna storlek på bostadsfastighet är 800 kvm. 

 » Bostadsfastighet får bebyggas med högst en huvudbygg-
nad, samt en eller flera tillhörande komplementbyggna-
der.

 » Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns, om inte annat anges.

 » Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter 
från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastig-
hetsgräns, om inte annat anges. 

 » Högsta byggnadshöjd är 4,4 meter för huvudbyggnad 
och 3,0 meter för komplementbyggnad

 » Genom beviljade bygglov uppförda byggnader som vid 
planens lagakraftträdeande strider mot placerings- och 
utformningsbestämmelser ska bedömas som planenliga. 
Vid om- och tillbyggnader av dessa, samt återuppbygg-
nad ska dock detaljplanens bestämmelser tillämpas.

Upphävda planbestämmelser
Följande planbestämmelser i underliggande byggnadsplaner 
P454 och P491 upphävs: 

§ 1 Inledande bestämmelser: Mom. 1. Inom byggnadsplane-
området får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar 
anläggandet av annan avloppsledning än som må kunna 
tillåtas enligt bestämmelserna i § 1 av den för planområdet 
gällande hälsovårdsordningen. 

Mom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola äga 
tillämpning endast i den mån nedan särskilt angives.

§ 5 Tomtplats storlek: Å med F betecknat område må inom 
samma kvarter ej bildas flera tomtplatser än vad å byggnads-
planekartan illustrationsvis angivits. 

§ 6 Byggnads läge: Å med B betecknat område skola bestäm-
melserna i 97 § punkterna 4 och 5 byggnadsstadgan äga 
tillämpning. 

§ 7 Del av tomtplats som får bebyggas och antal byggnader 
å tomtplats: Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med F 
(fristående hus) betecknat område får huvudbyggnad och 
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uthus icke upptaga större yta än sammantaget 80 kvm. Uthus 
eller annan friliggande gårdsbebyggelse får till sin areal ej 
överstiga 20 kvm för varje tomtplats. 

Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat område 
får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggna-
der uppföras, de senare ej innehållande bostad.

§ 9 Byggnads höjd: Å med Iv betecknat område får huvud-
byggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 meter. Uthus får 
icke uppföras till större höjd än 3 meter. 

Gällande detaljplaner beskriver att områden är avsedda till 
bebyggelse för endast fritidsändamål. Denna beskrivning 
upphävs vid detaljplaneändring. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, 
antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framfö-
rallt till att nå målområdet Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt, 
då planen tas fram som en förutsättning för att VA-sanering 
ska kunna ske inom planområdet. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Planen anger inget förslag till förändringar för det aktuella 
området. Det anges i ÖP att naturvärdena och rekreations-
möjligheterna vid Ärtingen ska värnas.

I spelreglerna för bebyggelseutvecklingen anges att ny bebyg-
gelse bör lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för 
kollektivtrafiken, att bostäder ska ha nära till grönområden 
av hög kvalitet samt att omvandling av fritidshusområden 
till permanentboende kan vara lämpligt om det inte innebär 
ökade kommunala kostnader eller ökad belastning på miljö 
och hälsa. 

Aktuellt planförslag medger inga nya byggrätter, men 
kommer sannolikt innebära att fler personer bor i området 
året runt. Även detta kommer att stärka underlaget för 
kollektivtrafiken samt att fler personer får närhet till grön- 
och vattenområden av hög kvalitet.

Detta planförslag bedöms således följa de spelregler som 
anges i kommunens översiktsplan.

Strategiplan
Kommunstyrelsen antog 2001 ”Strategi för utveckling av 
fritidshusområden i Borås samt förslag till framtida nya 
områden för attraktivt boende”. För två områden i Fristad 
kommundel, Hästhagen-Kvarbo och Kullasand, innebär 
strategin att en förstudie (program) skulle tas fram och där 
frågan om helårsboende skulle prövas.

Planprogram
Ett planprogram för Hästhagen-Kvarbo, Kullasand och 
Hovalida upprättades 2005. Områdena var och är i behov av 
VA-sanering och ska på sikt kunna anslutas till kommunens 
VA-nät. Syftet med programmet var att studera lämpligheten 
och konsekvenserna av ökat åretruntboende i respektive 
områden. Kommunstyrelsen godkände programmet 2007 
och uppdrog till Byggnadsnämnden att omedelbart påbörja 
detaljplanearbetet i syfte att underlätta åretruntboende i 
området.

Miljömål
Sverige har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att nå sexton 
nationella miljökvalitetsmål. För att nå målen har regeringen 
beslutat om etappmål, vilka ska vara steg på vägen för att nå 
de övergripande sexton målen. 

Aktuellt planförslag berör främst följande nationella miljö-
mål:

 » God bebyggd miljö beskriver att den byggda miljön ska 
skapas i harmoni med naturen och ge en god livsmiljö. 
Planområdet tillhandahåller grön- och vattenområden 
av hög kvalitet, vilket ger goda möjligheter för en god 
livsmiljö för boende och besökare. 

 » Levande sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. I och med 
VA-saneringen förbättras vattenkvaliteten i Ärtingen. 

Kommunerna har en viktig roll i miljömålsarbetet, som 
innebär att översätta nationella och regionala mål till lokala 
mål och åtgärder. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, 
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. 
Kommunen verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det 
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, 
vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är 
begränsade.
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Planförslaget ger främst förutsättningar för målen Hållbar 
samhällsplanering och Hållbar natur då ändringen är en förut-
sättning för VA-sanering inom området.  

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett 
genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 
behöver genomföras. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Vardera fastighetsägaren ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. 

Allmän plats inom planområdet har enskilt huvudman-
naskap och vägar inom området är redan utbyggda. Enskilt 
huvudmannaskap innebär att ansvar för drift och underhåll 
för mark utlagd som allmän plats (gata och park) åligger 
fastighetsägarna inom planområdet och regleras vid lantmä-
teriförrättning genom bildande av gemensamhetsanläggning, 
se rubrik Fastighetsrättsliga frågor. Förutom fastighetsägare 
som berörs av gemensamhetsanläggningen har även kommu-
nen rätt att ansöka om omprövning av denna. För kostnader 
gällande omprövning, se rubrik Ekonomi.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar avse-
ende vatten, spillvatten och dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning. Området kommer efter utbyggnad av VA ingå i 
Borås Energi och Miljö ABs verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för eventuell flytt, 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna 
anläggningar för el.

Avtal
Inga avtal bedöms vara nödvändiga för detaljplanens genom-
förande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna åtgärder och beskrivna fastighetskonsekvenser är 
utformade i enlighet med detaljplanen och uttrycker enbart 
hur kommunen anser att frågorna bör lösas. Lantmäterimyn-
digheten prövar eventuella åtgärder enligt reglerna i gällande 

lag.

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar 73 fastigheter; Borås Kvarbo 2:2-2:5, 
Kvarbo 2:6-2:21, Kvarbo 2:23-2:29, Påtorp 1:52-1:54, Påtorp 
1:69-1:72, Påtorp 1:74-1:109, vilka utgör fastigheter för 
bostadsbebyggelse, samt Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1 och Påtorp 
1:59, vilka i detaljplanen utgörs av allmän plats park. Samtliga 
fastigheter är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Borås 
Arta ga:2, bildad vid förrättning enligt Enskilda väglagen, akt 
15-FRI-577. Gemensamhetsanläggningen omfattar endast 
Ärtingevägen och delägande fastigheter är Kvarbo 2:1 och 
Påtorp 1:1. Ingen av bostadsfastigheterna inom planområdet 
är enligt fastighetsregistret delägare i gemensamhetsanlägg-
ningen. En omprövning av gemensamhetsanläggningen bör 
därför utföras där en prövning utförs om samtliga vägar 
och den mark som är utlagd som allmän plats, park, inom 
planområdet kan ingå i gemensamhetshetsanläggningen. 
I omprövningen bör även delägarkretsen utökas till att 
även omfatta samtliga bostadsfastigheter inom området för 
anläggningen. Omprövning av gemensamhetsanläggning 
kan endast utföras av Lantmäterimyndigheten genom en 
lantmäteriförrättning. För drift och underhåll av gemensam-
hetsanläggningen bildas lämpligen en samfällighetsförening.

Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning anses vara nödvändig för genomför-
andet av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Ändring av respektive detaljplan kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Borås Kvarbo 2:2-2:5
 » Byggrättsarean (BYA) ökar till att totalt 20 % av 

fastighetsarean får bebyggas, dock maximalt 250 m² 
BYA. Tidigare tillåtna byggrättsarea enligt detaljplanen 
var totalt 80 m² BYA.

 » Minsta fastighetsstorlek regleras till 800 m². 

Borås Kvarbo 2:6-2:21, Kvarbo 2:23-2:29, Påtorp 1:52-1:54, 
Påtorp 1:69-1:72, Påtorp 1:74-1:109
 » Byggrättsarean (BYA) ökar till att totalt 20 % av 

fastighetsarean får bebyggas, dock maximalt 250 m² 
BYA. Tidigare tillåtna byggrättsarea enligt detaljplanen 
var totalt 80 m² BYA.

 » Minsta fastighetsstorlek regleras till 800 m². 

Borås Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1, Påtorp 1:59
 » Tekniska anläggningar får uppföras inom den mark som 

är planlagd som allmän plats, park. 
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Borås Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1, Påtorp 1:59 och Råstorp 1:2
 » Fastigheterna är berörda genom att de är eller beräknas 

bli belastade av gemensamhetsanläggningen Borås Arta 
ga:2. För konsekvenser avseende gemensamhetsanlägg-
ningen, se nedan.

Borås Arta ga:2
 » Nya fastigheter kommer troligtvis att tillföras gemen-

samhetsanläggningen. Anläggningen kan även komma 
att utökas med nya tillkommande vägar och område 
detaljplanelagt för allmän plats, park, inom detaljplane-
området.

Ekonomi
Fastighetsägare till bostadsfastighet inom respektive detaljplaneområde:

Inkomster
Ägare till fastigheter som inom planområdena får ökad 
byggrätt kan tillgodogöra sig den värdestegring som detta 
medför för respektive fastighet.

Utgifter
Samtliga bostadsfastigheter förväntas få del i gemensamhets-
anläggningen Borås Arta ga:2 i samband med omprövning av 
denna. Detta medför kostnader för anläggningens utförande, 
drift och underhåll för respektive fastighetsägare enligt 
Lantmäterimyndighetens beslut. Kostnad för lantmäteriför-
rättning för omprövning av gemensamhetsanläggningen 
kommer att fördelas mellan de fastigheter som har eller får 
del i gemensamhetsanläggningen enligt beslut som Lantmä-
terimyndigheten fattar. 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp i samband med 
VA-utbyggnad åligger varje enskild fastighetsägare.

Borås Energi och Miljö AB:

Inkomster
Borås Energi och Miljö AB får intäkter genom anläggnings-
avgifter för vatten och avlopp.

Utgifter
Borås Energi och Miljö AB får utgifter i samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp.

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

Fastighetsplan
Området berörs inte av någon fastighetsplan.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB/ 
Ingemansson 2011-02-21.

 » VA-utredning, BEM

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
är Ramböll genom Job van Eldijk, Anna Westergården och 
Johanna Lennartson. Handläggare från Borås Stad är Jonatan 
Westlin. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult, Ramböll  

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin  Anna Olvén  
Mark- och exploateringsingenjör Konsult, Fastkoll
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger 
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogram-
met är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa princi-
piella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på 
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas 
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade 
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till 
och lämna synpunkter på förslaget.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Länsstyrelsen och senare 
till Mark- och miljödomsto-
len.

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

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

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

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Förskolenämnden 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00008 
1.4.1.25 

  

 

  

 

Anmälningsärenden 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-02-17 – 2018-03-16 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-02-17 – 2018-03-16.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2018-03-19 

 
Sammanträde: 2018-03-27 
 

Diarium: Förskolenämnden 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-16 1134 

 

IN Skolverket Beslut - Statsbidrag för handledare i 

Läslyftet i förskola för 2018/2019 

2018-00047 

2018-03-16 1133 

 

IN Kommunstyrelsen Revidering av 

Samverkansöverenskommelse mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten 2018-

2020. 

2018-00046 

2018-03-14 1046 

 

IN Skolverket Beslut - Statsbidrag för omsorg under 

tid då förskola eller fritidshem inte 

erbjuds för 2018 

2018-00044 

2018-03-07 1040 IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut - Borås 

Stads miljömål 

2017-00037 

2018-03-07 1037 IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut - Borås 

Stads miljöpolicy 

2017-00037 

2018-03-07 1036 IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 

23 Miljörapport Borås Stad tertial 2 - 

2017 

2018-00035 

2018-03-07 1036 IN Miljö-och 

konsumentnämnden 

Miljö-och konsumentnämndens beslut 

Miljörapport Borås Stad tertial 2 - 2017 

2018-00035 

2018-03-05 1004 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen avseende 

ärende D nr 41-2018:538 

2018-00017 



 
Datum 

2018-03-19 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-03-02 1000 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen avseende 

ärende D nr 400-2015:7428 

2018-00034 

2018-02-23 991 

 

IN Miljö-och 

konsumentnämnden 

Miljörapport för Borås Stad 2017  2018-00035 

2018-02-26 990 

 

UT Skolinspektionen Svar till Skolinspektionen avseende 

ärende Dnr 400-2015:7428 

2018-00034 

2018-02-20 983 

 

IN Kommunstyrelsen Nämndbudget  2018 2018-00033 
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