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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

2017-11-06 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde  

Måndagen den 13 november 2017, klockan 18.00 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 
sammanträdesrummet Säven 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 18.05. 
Genomgång och beslut av sekretessärenden ca kl. 18.40.   

YVONNE PERSSON 
Ordförande MONICA SVENSSON 

Förvaltningschef 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls  
dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a §). 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 

Den rödgröna gruppen träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30 
Allianspartierna träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 
Sverigedemokraterna träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan5), kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till Malin Stomberg, tfn 033-35 38 54, eller 
via e-post: malin.stomberg@boras.se 

mailto:malin.stomberg@boras.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA – SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 2017-11-13 
  

1. Upprop och val av protokolljusterare      
 (Förslag: Wiwi Roswall med Gunbritt Johansson som ersättare,  
  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 november 2017) 
 

2. Allmänhetens frågestund 
 

3. Information  
3.1 Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, informerar om Borås Stads plan 
 för att motverka våldsbejakande extremism  

4. Sekretessärenden 

 4.1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO                              Till nämnden via post  

  Dnr 2017-00122 700 

 4.2 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO                              Till nämnden via post  
  Dnr 2017-00123 700 

 4.3  Information inför beslut om förfrågningsunderlag  
 

 5. Administrativa ärenden:   

5.1 Förvaltningschefen informerar 

5.2 Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 2017   Bifogas senare
 Dnr 2017-00048 042 

5.3  Remiss – Samråd detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. – Ynglingagatan,  Bifogas 
 Borås Stad  
 Dnr 2017-00118 214 

5.4 Remiss – Samråd detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad  Bifogas 
 Dnr 2017-00129 214 

5.5 Uppsägning av avtal angående sommargårdsverksamhet Kärragården, Kärradal   Bifogas 
  upprättat mellan Borås Stad, Socialkontoret och FUB Borås 
 Dnr 2017-00133  701   

5.6 Remiss – Riktlinjer för hemtjänst  Bifogas 
 Dnr 2017-00132 732   

5.7 Remiss – Riktlinjer för vård- och omsorgsboende  Bifogas 
 Dnr 2017-00131 734 

5.8 Förslag om fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet   Bifogas 
   enligt LOV 
  Dnr 2017-00134 739   

5.9 Sociala omsorgsnämndens och socialutskottets sammanträdesdagar 2018  Bifogas  
Dnr 2017-00125 006                     
 

    6. Anmälningsärenden: 

6.1 Redovisning av delegationsbeslut    Bifogas  

 6.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser    Bifogas   
       

7. Övrigt 



Boendesamordnare Jan Gustafsson, 033-35 82 87 
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Datum 
2017-11-13 

Diarienummer 
2017-00118 214 

Sociala omsorgsnämnden 

Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm1:1 m.fl., Borås Stad 
Samhällsbyggnadsnämnden diarienummer BN 2011-1495 

Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhälls-byggnadsnämnden.

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 
detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl., Borås Stad. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 100 nya bostäder i 
blandade upplåtelseformer i Norrmalm. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande bostadsbyggande 
vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett bostadsområde med såväl hyresrätter 
som blandade upplåtelseformer. Det är också viktigt att i området ombesörja att 
tillgängligheten gällande framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är 
god. 

Barn och unga 
Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de blir vuxna, få erbjudande om bra 
och fullvärdiga boenden. 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande  

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

Bilaga 
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm1:1 m.fl., Borås Stad 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
2017-10-02 §10   BN2011-1495  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 
m.fl. – Ynglingagatan, Borås Stad.  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Detaljplanens syfte är att skapa 
förutsättningar för ca 100 bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med både hyres- och 
bostadsrätter. Ambitionen med planen är att behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området, 
där förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är anpassad i skala till den omgivande 
bebyggelsen och topografin. 
 
Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i 
Folkungagatan, mellan Folkungagatan 21 och 23. Den andra delen är placerad i hörnet av 
Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står ett garage på en del av ytan, 
som annars består av naturmark. Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och P163 
från 1944 och 1945. 

 Samrådstiden pågår den 4 oktober – den 5 november.  
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala 
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. 
Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast 
granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.  
 
Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset på Kungsgatan 
55, den 9 oktober kl. 16-19 i form av öppet hus. På mötet 
kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget 
samt svara på frågor.  

 
Ta del av handlingarna 
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot.  
 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida, www.boras.se/detaljplan eller via direktlänken: 
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/p
agaendedetaljplanearbete/planuppdrag/norrmalmnorrmalm11mflynglingagatan.5.560f4754158d3176d
4071671.html 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN2011-1495 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna 
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
För mer information: 
Planarkitekt: Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 
Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 

tel:033-358572


Detaljplan för del av Norrmalm,

Norrmalm 1:1 m.� . - Ynglingagatan

BN 2011-1495Dp Samråd
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 

100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i Norrmalm.

Ca 60 bostadsrätter fördelade på tre nya byggnader föreslås 

i Kvarter Knapen, norr om Sagavallen och ca 40 hyresrätter 

i två byggnader föreslås i Kvarter Knekten norr om kors-

ningen Folkungagatan/Ynglingagatan. 

Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöprofi l och den 

naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet.

All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den 

egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler. 
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1. Inledning

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 100 

bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med 

både hyres- och bostadsrätter. Ambitionen med planen är att 

behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området, där 

förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är 

anpassad i skala till den omgivande bebyggelsen och topogra-

fi n, men med ett modernare formspråk.

Planområde
Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i 

det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan, 

mellan Folkungagatan 21 och 23, denna dels benämns som 

område 1. Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglinga-

gatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står 

ett garage på en del av ytan, som annars består av naturmark. 

Denna del benämns som område 2. Det totala planområdet 

är ca 18 400 m2 stort.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och 

P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd 

för park eller plantering för det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut 
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 

Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 

februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-

12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-

den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 

att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2017

Granskning 1:a kvartalet 2018

Antagande 2:a kvartalet 2018

Laga kraft 2:a kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 

detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m." . - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017

Översiktskarta

Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan. 

Kvarter Marsken längs med Folkungagatan.

Ynglingagatan

K
rå

ke
kä

rr
sg

at
an

Fo
lk

u
n

g
a
g
a

ta
n



DETALJPLAN 5

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet och med 

utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både 

fl erfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade 

till terrängen och är placerade för att få lägenheter med 

mycket ljus. De fl esta utav fl erfamiljshusen i området är 

byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda 

med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om plan-

området består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk 

stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av 3 punkthus i den södra 

delen av planområdet, område 2, och två lameller i den norra 

delen, område 1. Punkthusen planeras i 5-7 våningar där 

byggnaden i mitten är högst för att följa den intilliggande 

kullens form.  Punkthusen underbyggs av ett parkeringsga-

rage, med en gård på taket till garaget. Från gården ska det 

vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsgatan samt upp till 

kullen. 

De två lamellbyggnaderna i den norra delen kommer att 

ligga i suterräng med 3-4 våningar åt öster och 5 våningar åt 

väster. Likt övriga byggnader i området så kommer den första 

byggnaden ligga med gaveln mot gatan, medan den andra 

byggnaden är planerad längre ner i slänten mot Borgaresko-

gen. De nedersta planen är avsedda för parkering som angörs 

med en infart ner från Folkungagatan. Bredvid infarten ska 

en gångstig anläggas för att möjliggöra framkomligheten till 

Borgarskogen för allmänheten.     

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter ann till den funktionalistiska 

stil som präglar området, men med ett nutida formspråk.  De 

planerade husen på Område 1 byggs som lameller, liknande 

de som fi nns i området idag. Husen har sadeltak likt övriga 

hus i området men med en brantare lutning. De planerade 

punkthusen på Område 2 blir några våningar högre än 

befi ntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen de 

står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar 

plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att 

följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalis-

men och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för 

att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna. 

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet 

och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt 

snabb utveckling tillföljd av textilindustrins framgångar. I en 

ny årsring runt den befi ntliga staden uppfördes vid den här 

tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de moder-

nistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den första 

bebyggelsen i området, som främst placerades i anslutning 

till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av villor 

Område 2

Område 1
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Vy från korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan mot Område 1 med kvarter Drotsen 1 till vänster och Knekten 1 till höger 

Samma vy med ny bebyggelse. Taknocken på den nya byggnaden närmast gatan har samma höjd som byggnaden på Knekten 1 som skymtar till höger i bild.
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Ynglingagatan sedd från öster med vy över Område 2. Kvarteret Kanslern 1 ligger till vänster i bild. 

Samma vy med ny bebyggelse. De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.  
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Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien 

visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vår/

höstdagsjämning och sommarsolståndet. 

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen på 

område 1 en ökad skuggning för de boende på fastigheten 

Knekten 1 kvällstid under vår och höst. Vid samma tidpunkt 

skuggar redan idag befi ntliga hus varandra i området. Vid 

sommarsolståndet skuggas sydvästra hörnet av Knekten 1 kl. 

17. 

I område 2 kan den planerade bebyggelsen medföra en ökad 

skuggning för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår 

och höst. 

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen 

kommer att medföra en viss ökad skuggning för några av 

grannfastigheterna. Idag fi nns dock träd där den nya bebyg-

gelsen planeras som redan skuggar fastigheterna i någon mån.

Befi ntliga byggnaders skuggning på varandra i området är 

jämförbar med skuggningen från den planerade bebyggelsen. 

och mindre fl erbostadshus i en utpräglad funktionalistisk stil. 

Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt större 

s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt principen 

”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i området år 

1986, då ett antal fristående fl erbostadshus utmed Folkunga-

gatan kopplades samman genom nybyggnad.  

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan, 

fi nns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås 

Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett 

antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där 

enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer. 

Cirka 100 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen 

vilket borde innebära en befolkningsökning på ungefär 200 

personer. 

Sektion Område 1 

Folkungagatan 23

Ny bebyggelse

Ny bebyggelseYnglingagatan 16 Kråkekärrsgatan 13

Folkungagatan 21

Sektion Område 2
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Solstudie Område 1 

Solstudie Område 2

Vår-/Höstdagjämning

kl 8:00

Midsommar 
kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning

kl 13:00

Midsommar
kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning

kl 17:00

Midsommar
kl 17:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 8:00

Midsommar 

kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 13:00

Midsommar

kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 17:00

Midsommar

kl 17:00

Sommarsolstånd kl 8:00

Sommarsolstånd kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 13:00

Vår- och höstdagjämning kl 13:00

Vår- och höstdagjämning kl 17:00

Vår- och höstdagjämning kl 17:00

Sommarsolstånd kl 13:00

Sommarsolstånd kl 13:00

Sommarsolstånd kl 17:00

Sommarsolstånd kl 17:00
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Offentlig service
Offentlig service fi nns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4 

kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger 

direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger 

drygt 500 meter österut. 

Kommersiell service 
Kommersiell service fi nns likt den offentliga servicen främst 

i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet fi nns längs 

med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med 

planförslaget.  

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen 

kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsan-

passade.

3. Gator och tra" k

Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan, 

Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut 

ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan. 

Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan 

kommer att byggas om i och med planändringen. Illustra-

tionskartan på sidan 13 visar på hur den kommer att se ut 

efter ombyggnaden.

Gångtra" k
Trottoar fi nns längs båda sidorna av gatorna i området. 

Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp 

till Döbelnsgatan. Stigen som idag leder ner till Borgarskogen 

kommer att ersättas med ny gångstig. En ny gångstig ska 

anläggas över kullen i område 2 i enlighet med illustrations-

kartan. 

Cykeltra" k och cykelparkering
Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet. 

De närmsta cykelvägarna fi nns längs med Döbelnsgatan in 

mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan 

fi nns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykel-

väg bort mot Knalleland. 

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-

gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För fl erbostadshus 

behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykel-

parkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna 

ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter 

därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50 

meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. 

Ynglingagatan
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Planområde

Väpnarstigen

Adilsgatan

Gator

Busslinje

GC-vägar

Järnväg

Busshållplats
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I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering 

kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om 

avståndskraven uppfylls.

Kollektivtra� k
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150 

meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca 

250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna trafi keras 

av linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och 

vidare mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje 

7 tar en annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om 

en ska mot centrala Borås från planområdet så får en åka via 

Engelbrektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsga-

tan och Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7 

minuter, medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan 

till Södra torget. 

Biltra� k och bilparkering 
Angöring sker från Ynglingagatan, Kråkekärrsgatan och 

Folkungagatan. Majoriteten av de befi ntliga parkeringsplat-

serna i området ligger längs med gatan. All parkering för 

den nya bebyggelsen ska lösas inom kvartersmark, alltså 

inom den nya bebyggelsens egna tomter och följa Borås 

Stads parkeringsregler. I samband med att korsningen mellan 

Ynglingagatan och Folkungagatan byggs om kommer även 

den olovliga parkeringsplatsen som ligger på naturmark längs 

Ynglingagatan att tas bort och planteras. 

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 

trafi kökningen som förlsaget innebär och bibehålla god 

framkomlighet.

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 

regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori 

och zon. 

Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm 

BTA för fl erbostadshus respektive och 6 platser per 1000 

kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen. 

Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa 

förutsättningar enligt parkerringsreglerna. Planen uppfyller 

kravet på God tillgänglighet med kollektivtrafi k vilket gör 

det möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att redu-

cera parkeringstalen ytterligare fi nns ett antal åtgärdspaket, 

t.ex. för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.  

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-

banan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation 

bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 

vatten och avlopp. 

Placeringen av byggnaderna i Område 1 i höjd kräver pump-

ning av avloppsvattnet, då byggnadernas färdiga golvhöjd 

sannolikt kommer att ligga på en lägre höjd än befi ntlig 

förbindelsepunkt. 

Dagvatten
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 

kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta större 

än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. För Område 1 

behövs fördröjningsåtgärder oberoende av storleken på de 

hårdgjorda ytorna. Fördröjningsmagasin med en effektiv 

volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Nya 

dagvattenutlopp ska erosionskyddas. Område 2 ansluts till 

befi ntliga dagvattenledningar. 

En generell planbestämmelse reglerar att det ska fi nnas 

möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. 

Värme
Det fi nns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 

El, tele och � ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Transformatorstationen längs Ynglingagatan kommer att 

behöva fl yttas ca 17 meter nordväst längs med gatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 

avfallshämtning ska anvisningarna i "Avfall Sveriges Hand-

bok för avfallsutrymmen" samt Boverkets vägledningshand-

bok "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk" följas. 

Närmaste återvinningsstation ligger på Hornsgatan öster om 

Sagavallen, ca 200 meter ifrån planområdet. 

Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.
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5. Mark

Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse. 

Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen 

kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter 

och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar 

på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet. 

Vid den södra delen av kullen fi nns en sänka med blockig 

terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Den norra 

delen av planområdet, område 1, utgörs av en sydvänd brant i 

Borgarskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung 

bokskog i sluttande terräng.

Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området. 

Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande 

åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs 

som natur, befi ntliga parkeringsplatser samt del av körbana, 

ska iordningställas som naturmark. 

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgarskogen höga naturvär-

den, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. Borgarskogen 

beskrivs som en skog som främst används för rekreation 

och hundpromenader. Sagavallen har besöksvärden, höga 

friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling. 

Området är ett populärt promenadstråk och uppskattat av 

barnen för lek. Mellan Sagavallen och Borgarskogen går 

gröna stråk som är viktiga för djur- och naturliv. Ett stråk 

går genom planområdet och ett stråk går längre söderut vid 

korsningen Kråkekärrsgatan och Folkungagatan.  

Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgarskogen och Saga-

vallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även kullen 

inom planområdet har värden för natur och rekreation men 

borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser fi nns 

inom 200 meter från planområdet, en i norr där Folkungaga-

tan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.   

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av art- 

eller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive 

miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsom-

rådet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen 

utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark, 

klass 3. Det Gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har 

besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det Gröna 

stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord 

inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering 

vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen 

har viltstråk identifi erats som koppling mellan Borgareskogen 

och Tokarpsberg genom aktuellt planområde, både område 1 

och område 2.

Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 

kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna 

utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. 

Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompen-

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)

Utsnitt av grönområdesplanen.
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sationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2 

kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 

negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 

ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma plan-

område som exploateringen, men det är en stor fördel att de 

genomförs i direkt anslutning till det man vill kompensera.

Område 1, Borgareskogen, norra delen.    

Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en 

viktig stig för rekreation samt grön stråk för djurlivet. 

Vid exploatering måste möjligheten att nå naturområdet 

säkerställas för både människor och djur. Det är svårt att 

kompensera de ekologiska funktionerna och värdena inom 

den kvarvarande naturmarken.  

Område 2, södra delen.     

Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng. 

De tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och 

kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite har 

satts. Exploatören kommer att stå för kompensationsåtgärder 

utmed Ynglingagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och 

utvecklas. När korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan 

byggs om kommer ena armen tas bort och planteras samti-

digt som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas 

bort för att återskapa naturmark. 

Fornlämningar och kulturminnen
Det fi nns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Marken består överst i huvudsak av sandig mulljord, men 

även fyllningsmassor förekommer lokalt. Under ytskikten 

utgörs jordlagren av friktionsjord på, berg och siltskikt har 

påträffats inlagrad i friktionsjorden. Utförd stabilitetsanalys 

har visat att åtgärder krävs för att uppnå erforderlig säker-

hetsfaktor. Den brantaste delen av slänten i område 1 bör 

avschaktas ner till berget och slänten i område 2 läggas i en 

lutning om 1:3. 

Stora block återfi nns vid slänt inom Område 2 som behöver 

säkras vid schaktarbeten. Inom Område 1 har tre block 

identifi erats som behöver åtgärdas genom fastbultning och/

eller rensning. Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att 

lösa block kan rasa ner. Radonmätning visar att huvuddelen 

av området klassas som normalradonmark med undantag 

av det nordöstra hörnet av Område 1, som klassas som 

högradonmark och kräver utökad radonundersökning innan 

byggstart.

För utförligare beskrivning hänvisas till dokumenten i 

utredningen: "PM Geoteknik" och "Markteknisk undersök-

ningsrapport Geoteknik"(COWI 2017). 

Förorenad mark
Vid garaget mot Kråkekärrsgatan inom område 2 har det vid 

laboratorieanalys upptäckts diesellukt i jordprover och därför 

rekommenderas det att en lokal miljöteknisk undersökning 

utförs innan schaktningsarbeten påbörjas. (COWI 2017)

6. Vatten

Planområdet är beläget drygt 700 meter ifrån Viskan. Planens 

genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att 

området blir översvämmat. 

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 fi nns 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 

De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat 

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-

ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 

som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 

status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 

föreslagen planåtgärd. Skulle olja eller andra föroreningar 

hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas, 

vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska 

kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomför-

ande

7. Sociala perspektiv

När nya bostäder byggs i anslutning till den befi ntliga bebyg-

gelsen så fi nns det goda möjligheter för en ökad upplevd 

trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt 

på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad 

upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.
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Ett tillskott av blandade upplåtelseformer och skiftande 

lägenhetsstorlekar ger ökad möjlighet för olika grupper av 

människor att bosätta sig i området, även om detaljplanen 

inte reglerar lägenheternas storlek.  

8. Störningar på platsen

Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan 

som är en led för farligt gods. Bedömningen är att planut-

formningen inte påverkas av riskerna förknippade med 

transport av farligt gods. Entréerna kommer att placeras bort 

från järnvägen. 

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar. 

Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det 

rekommenderade skyddsavståndet, men inom 150 meter. 

Behov av åtgärder på ventilation och utrymningsvägar ska 

stämmas av med räddningstjänsten.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 

luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-

förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

genom vårt medlemskap i EU. 

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 

svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 

tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 

vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området 

saknar större vägar med stora trafi kmängder. Planens 

genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan 

på MKN för luft.

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 området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och 

därför har en bullerutredning tagits fram. 

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller 

från trafi k enligt förordning SFS 2015:216.

Förordningens riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent 

och 70 dBA maximal ljudnivå, uppfylls inte vid alla de 

balkonger som fi nns inritade i den föreslagna bebyggelsen. I 

vissa fall bör berörda bostäders tillgång till egen uteplats som 

klarar riktvärdena kunna lösas med en balkong i ett mindre 

Maximal ljudnivå L
AFmax 

 från väg- och tågtrafi k för Område 1. Maximal ljudnivå L
AFmax 

 från väg- och tågtrafi k för Område 2.

Förklaringar
Vägyta

Emissionslinje

Järnväg (spårmitt)

Byggnad

Uthus

Höjdnivåkurva

Bullerskärm

Beräkningspunkt

Beräkningspunkt över 70 dBA

Nivåtabell

LAFmax

dB(A)

60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 > 80
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bullerutsatt läge. Det fi nns också möjligheter att anlägga 

gemensamma uteplatser i markplan som klarar riktvärdena. 

För utförligare beskrivning hänvisas till bullerutredningen 

(Gärdhagen 2017-04-26).

9. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 

användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR 

visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla 

områdets gröna karaktär. 

Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 

bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska 

anläggningar. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får bebyggas regleras genom exploate-

ringsgrad och prickad mark som innebär att marken inte 

får bebyggas. e
000 

beskriver hur stor del av marken som får 

bebyggas inom respektive egenskapsgräns. Utöver största 

byggnadsarea tillåts 65 m2 parkeringsgarage med körbart 

bjälklag genom bestämmelsen e
2
, detta då det fi nns en viss 

fl exibilitet hur byggnaderna hamnar i förhållande till byggrät-

ten för garage mellan byggnaderna. På prickad mark får inte 

marken bebyggas med undantag för komplementsbyggnader 

på de platser som inte är markerade med n
1
 eller f

3
. Cirklad 

mark betyder att marken får byggas under med ett körbart 

bjälklag, för att möjliggöra för parkeringsgarage under. 

Mark och vegetation
n

1 
är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvar-

tersmark. Bestämmelsen n
2
 har placerats för att säkerställa 

att gården på Område 2 anpassas och möter kullens terräng. 

n
3 
betyder att träd inte får fällas. Detta för att träden i dessa 

områden i möjligaste mån ska bevaras. 

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 

totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som 

höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå. 

Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan 

42-48 grader för att samspråka med befi ntlig bebyggelse. 

Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens 

takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. På Område 1 

får trapphus och hiss anordnas på den cirklade marken, och 

loftgångar med ett maximal djup på 2,5 meter får anordnas. 

Mot det gröna släppet på Område 2 tillåts inte balkonger 

ovan prickad mark för att bevara öppenheten i släppet och 

avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga 

ut 2 meter från fasad. Komplementsbyggnader tillåts på 

gårdarna mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd
För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara 

iordninggjord och tillgänglig då balkongerna inte klarar 

bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem.  

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit 

laga kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större 

än 30 cm på en höjd av 1,10 meter ovanför mark. Detta för 

att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls. 

Information
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-

smark. För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 

m² ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 

med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m² hårdgjord yta ska 

anläggas.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 

beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 

Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 

många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 

företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 

ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 

visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 

blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-

nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Två av samhällsbyggnadsmålen som gynnas genom detaljpla-

nen är

 » Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelsefor-

mer för alla medborgare.

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 

tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 

identitet och historia.
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Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i över-

siktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga 

intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som 

är särskilt relevanta för detaljplanen är:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 

utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-

bild vid placering och utformning av bebyggelse.

 » För att gynna kvarboende och mångfald ska det fi nnas 

bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 

ålder och storlek i närområdet.

En del i planens norra område har klass III, "höga naturvär-

den" i grönområdesplanen och ska så långt möjligt värnas 

gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 

Den nya ÖP:n är på remiss för tillfället, men planen följer 

de mål som fi nns i den om förtätning av staden, bostäder 

i närhet till grönområden och en blandning av hyres- och 

bostadsrätter. Bl.a. står det "förtätning innebär inte auto-

matiskt att grönytor går förlorade; tvärtom fi nns det goda 

möjligheter att kompensera, ersätta eller till och med utveckla 

befi ntliga grönområden i närheten på lämpliga ytor." 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfi nns de nationella 

miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 

inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 

till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 

bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 

mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad planerar 

för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska 

ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. 

Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och 

nära kollektivtrafi k. Grönområden och tysta miljöer värderas, 

liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

Bostadsbyggnadsprogram 
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att 

Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varie-

rat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform. 

Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, 

ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer. 

Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som 

sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtät-

ning och att ca 100 nya bostäder kan byggas med blandade 

upplåtelseformer. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 

rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 

eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 

gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) inte behövs. 

I behovsbedömningen har det framkommit att följande 

frågor är viktiga att belysa i planarbetet:

 » Kompensation för förlorad natur

 » Byggnadshöjd

 » Buller från järnvägen

 » Solstudie

12. Planens genomförande

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm 

1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del 

av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna 

Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB 

Bostäder i Borås.

Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som 

kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas att utgöra 

den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.

Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska 

genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 

Norrmalm 1:1.

Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9, 

som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering 

övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Ansvarsfördelning
Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare 

ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och 
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underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och 

natur) inom planområdet. Kommunen kan, i samband med 

att marken säljs, överlåta ansvaret för att utföra åtgärder på 

allmän plats till köparen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-

ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 

samt avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för allmänna 

anläggningar för el.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab 

Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt 

att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 

förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska 

teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet 

kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och 

fi nansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation 

av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark 

mm.

En överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas 

mellan kommunen och AB Bostäder för att reglera markö-

verlåtelser mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9 

(se bild ovanför).

Marken där transformatorstationen ska placeras kan upplåtas 

av kommunen till Borås Elnät genom arrende.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 

exploatering. 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norr-

malm 1:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, fl ytt av trans-

formatorstation och eventuellt ledningar samt förrättnings-

kostnader regleras i samband med att kommunen och Peab 

Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Mark som tillfaller Borås Stad

Mark som tillfaller AB Bostäder

Tomtgräns

Marsken 

Park

9

Ny vägkant

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.
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13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 

laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948 

upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

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

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 

inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2017-04-26). 

 » Geoteknisk utredning (COWI, 2017-03-30).

 » Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin

Plan- och bygglovchef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson

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 infl ytande.

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 befi ntlig 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 fl era 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 fi nns 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 fl er 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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Planprocessen. 

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 fi nns 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 

Mark- och miljödomstolen 

och senare till Mark- och 

miljööverdomstolen.

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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Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad 
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer BN 2017-1107 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, 
Borås Stad. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder med särskild service enligt 
LSS, (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) på en tidigare 
obebyggd yta. Sociala omsorgsnämnden anser att det är angeläget att det tillskapas nya 
bostäder för denna målgrupp, då det är brist på bostäder för personer som fått 
beviljat beslut om insats i form av boende enligt LSS-lagstiftningen. 
 
Nämnden har inget att erinra mot förslaget, med tillägget att det är att föredra, att 
uppföra byggnaden i ett plan, sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det 
styrdokument som är antaget i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
 
 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
2017-09-28 §227   BN2017-1107  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Svensgärde, 
Kyllared 1:90, Borås Stad.  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Planens syfte är att tillskapa LSS-
boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i 
stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås 
Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo. Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger 
användningsbestämmelser allmän platsmark och naturområde.    
 
Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken 
och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 
 

 
Samrådstiden pågår den 18 oktober – den 22 
november.  
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, 
kommunala remissinstanser och andra som har 
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare 
ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig 
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora 
rätten att överklaga.  
 

Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset 
på Kungsgatan 55, den 1 november kl. 16-19 i 
form av öppet hus. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om 
förslaget samt svara på frågor.  

 

Ta del av handlingarna 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot.  
 

Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 22 november via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN2017-1107 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna 
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 

För mer information: 
Planarkitekt: Afshin Ghafoori, tfn: 033-35 85 34, e-post: afshin.ghafoori@boras.se 

Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
 

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


Detaljplan för del av Svensgärde

Kyllared 1:90

BN 2017-1107Dp Samråd
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Sammanfattning

Planens syfte är att tillskapa LSS-boende på en del av ett om-

råde, tidigare planlagt för natur. Planen möjliggör 6-8 lägenheter 

som ryms inom beteckningen BD, bostäder och vård. 

Angöring sker via Färgargatan i planområdets östra del.  Plan-

områdets natur bevaras i möjligaste mån. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att i samband med förtätning införliva 
möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. 
Lagen om Stöd och Service (LSS) upprätthålls av kommun 
med syftet att ge människor med funktionsnedsättning stöd 
för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Före-
slagen bebyggelse bör utformas inom ramarna för särskild 
service för vuxna och annan anpassad bostad. 

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är 
förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte 
innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Planområde
Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Svensgärde, 
söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och 
ägs av Borås Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat 
ägo. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger användningsbe-
stämmelser allmän platsmark och naturområde.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att påbörja två detaljplaner. 

Syftet är att undersöka möjligheterna för kommunal verksam-
het på två tomter i Svensgärde och Sörmarken varav en av de 
två är Kyllared 1:90. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2017 
Granskning 1 kvartalet 2018 
Antagande 2 kvartalet 2018 
Laga kraft 3 kvartalet 2018

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet består av ett mindre skogsparti i nordöstra 
delen av Svensgärde mellan ett glesbebyggt småhusområde. 

Området kring planområdet består av en uppbruten kvarters-
struktur av enbostadshus anpassade till befintlig terräng 
genom suterräng våningar.  Planområdet är väl integrerat i 
bostadsområdet och en förtätning bedöms som lämplig.  

Ny bebyggelse
Lokaliseringen av LSS -boende har bedömts som lämplig 
utifrån gällande krav. Avgörande faktorer vid val av loka-
liseringen är platsens tillgänglighetsanpassning, områdets 
karaktär och närhet till kollektivtrafik. 

Förtätningen innebär att luckor inom kvarteret utnyttjas och 
en kontinuitet av bebyggelse tillskapas. Ett flerbostadshus 
resulterar i ökad variation av upplåtelseformer i ett närområde 
som domineras av enbostadshus. Förtätningen bidrar till 
variation i form och funtion.  

Stadsbild och gestaltning
Området präglas av småhusbebyggelse i en eller två våningar. 
För att ny bebyggelse ska anpassas till områdets skala medger 
detaljplanen att ny bebyggelse får uppföras i två våningar. I 
planbeskrivningen finns illustrationskarta och sektioner som 
visar förslag på bebyggelsens framtida gestaltning.

Bostäder och arbetsplatser
Ett LSS boende skapar utöver bostäder, arbetsplatser vilket 
ökar variationen av områdets användning. En varierad 
funktion resulterar i ett rikare socialt liv.

Offentlig och kommersiell service
Svensgärde har en begränsad tillgång till förskola/skola. 
Närmast hittas Bodagårdens och Sörmarksgårdens förskola 
ca 1 km från planområdet. I närområdena Sörmarken/Svens-
gärde planeras utveckling av ytterligare förskolor. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt platt, främst den västra delen mot 
Färgargatan vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå 
kraven för tillgänglighet. Platsen lämpar därmed för etable-
ring av kommunal verksamhet, särskilt anpassade bostäder 
för människor med funktionsnedsättning. Byggnader och 
deras omgivande utemiljö ska utformas i enlighet med de 
krav som finns på fysisk tillgänglighet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad, upprättad den 16 oktober 2017. 
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Detaljplaneområdet på Kyllared/Svensgärde. 

Vy från Färgargatan.
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Planområdet sett från korsningen Färgargatan och Spolargatan. Intilliggande bostadsbebyggelse.

Gång- och cykelväg söder om planområdet.Planområdet från norr längs med Färgargatan.

3. Gator och trafik
Gatunät
Strax norr om Svensgärde finns riksväg 40 med en hastighets-
gräns på 80 km/h och en trafikbelastning på 8000 - 14000 
(ÅMD). Angöringsgatan Tvinnargatan närmast industriområ-
det har den högsta trafikbelastningen inom Svensgärde på ca 
2500 fordon (ÅDT) där även tunga fordon kan förekomma. 

Svensgärde kännetecknas av ett uppbruten gatunät med 
Vävargatan som omsluter området.  Svensgärdegatan och 
Färgargatan skapar två trafikaxlar som angör villatomterna 
inom området. Gatorna är breda, dubbelriktade och används 
av blandtrafik. Planområdet, belägen i områdets nordöstra 
del, angörs via Färgargatan. 

Gångtrafik
Området har goda förutsättningar för gångtrafik. Vägarna i 
området är asfalterade men utan trottoar. Det finns gång- och 
cykelväg längs delar av Tvinnargatan som leder hela vägen in 
till centrala Borås.  

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet har en god tillgång till cykelvägar. Från Tvin-
nargatan finns flera cykelvägar som leder till Borås centrala 
delar. Omgivande gatustruktur lämpar sig väl för transport 

med cykel, även i de fall separat cykelväg saknas. Avståndet 
från planområdet till Borås centrum är omkring 5 kilometer 
och avståndet till närmaste affär är 1 kilometer. Då boendet 
även kommer att vara en arbetsplats bör cykelparkeringar 
anordnas inom kvartersmark i exempelvis komplementbygg-
nader. 

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Kyllared ligger inom 350 meter från plan-
området. Från närliggande busstationer invid Vävargatan går 
stadsbusslinje 3 som har sträckningen Kyllared - Centrum 
- Svensgärde. Avgångar är två gånger varje timme, varje dag. 

Biltrafik och bilparkering 
Angöring till LSS-boendet kommer att ske längs Färgar-
gatan. Borås stads parkeringsnorm för bostäder anger 1,2 
parkeringsplatser per bostad. För förslagen LSS-boende krävs 
4-5 parkeringsplatser för anställda och besökare samt en 
handikappanpassad parkeringsplats. 

Planändringen beräknas inte medföra någon betydande 
trafikalstring eller behov av parkeringsplatser inom området. 
Befintligt gatunät anses klara den nya belastningen och 
parkeringsbehovet löses inom kvartersmark.
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Angöring och utfarter
Angöringen sker via Färgargatan och uppförs ca 30 m från 
närmast intilliggande gatukorsning. Bebyggelsen är indragen 
vilket skapar goda möjligheter att skapa en trafiksäker 
angöringsplats invid gata/entré.  

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området har en utbyggd infrastruktur med goda förutsätt-
ningar att försörja planområdet med tekniskt underhåll. 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig kommunal vatten, 
spillvatten och dagvattenledningar. Anslutning sker via 
planområdets västra del. Dagens vattenledningsnät har 
tillräcklig kapacitet och förslagen exploatering kommer inte 
påverka ledningsnätet. 

Dagvatten
Befintlig avrinningsområde innefattas av en sluttning mot 
sydöstra delen av planområdet. Ett dike används för att 
avleda dagvatten från planområdets västra sida. Platsen anses 

ha goda förutsättningar för att kunna hantera dagvatten 
inom kvartersmark. Förbindelsepunkt för dagvatten, spillvat-
ten och vatten kan upprättas vid fastighetsgräns. 

Exploateringen ska inte innebära högre flöden av dagvatten 
vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med innan föränd-
ringen.  Bedömningen är att ingen dagvattenutredning krävs 
för planområdet. 

Värme
I närområdet finns tillgång till fjärrvärme. En ny anslutning 
kan installeras invid fastighetens västra gräns. 

El, tele och fiber
Området har en väl utbyggd el, tele och fibernät. Planområ-
det kan anslutas till kommunalt nät invid fastighetens västra 
gräns. 

Avfall
Planområdet har goda förutsättningar för att anordna 
avfallshantering/hämtning via Färgargatan. Avfallsutrym-
men kan anordnas inom kvartersmark i exempelvis komple-
mentbyggander. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall 

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna, vissa av 
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Miljökvalitets-
normer finns för grundvatten, ytvatten, buller och luft.

Grund och ytvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen kommer inte påverkas negativt av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Inga sjöar och vattendrag finns inom planområdet. Terrängen 
sluttar mot sydöst genom vilket ett mindre vattendrag rinner. 
Vatten som lämnar planområdet kommer att via Kransån och 
Lillån slutligen hamna i Viskan. Bedömningen är att genom-
förandet av planen inte kommer att bidra till att ytvattnet i 
Viskans vattenområde påverkas negativt. 

Släckvatten
Exploateringsytans relativt flacka område resulterar i goda 
förutsättningar att kunna hantera släckvatten vid eventuell 
brand. Planområdets sluttning mot ett dike i öst ger möjlighet 
till uppsamling vid källan. Ett annat alternativ är att samla 
släckvattnet vid närliggande brunn under släckningsarbetet. 

Ytterligare alternativ är att dagvattensystemet förses med en 
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och 
estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är i gällande plan utpekat som natur och skogsmark, 
sammankopplat med naturområden som sträcker sig hela 
vägen till Kransmossens friluftsområde. Här växer både äldre 
och yngre löv- och barrträd. Den nya bebyggelsen upptar en 
del av detta grönområde dock finns en god tillgång till flera 
grönområden med samma funktion i närområdet.

Från Färgargatan upplevs terrängen platt, med vissa blötare 
låga partier. I planområdets östra del finns stora höjdskill-
nader vilket avgränsar planområdet från omkringliggande 
fastigheter. 

Grönområdesplan
Planområdet är inte klassat i grönområdesplanen och utgör 
inte en viktig spridningskorridor för djur. Grönområden 
i bostadsområden har dock stor betydelse för människors 
fysiska och psykiska hälsa. Att spara den naturliga terrängen 
och delar av vegetation skulle vara fördelaktigt. 

Lek och rekreation
Närmaste lekplats är Svensgärdeparken som ligger ca 350 
meter söder om planområdet. Svensgärdesparken är en 
tillgänglighetsanpassad lekplats med tillgång till vacker 
natur.  Planområdet är nära anslutet till omkringliggande 
rekreationsområden.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik, radon och markföroreningar
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. Det finns ingen anledning att tro att 
marken på annat sätt är förorenad. 

Sektion genom mot öst
Föreslagen volym LSS-boende

+213
+210 +211
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7. Sociala perspektiv
Borås Stad har ett behov av etablering av nya LSS-boenden i 
områdena omkring Sörmarken och Svensgärde. Genomför-
andet av planen bidrar till att lösa denna brist. 

Förtätningen innebär större variation av funktionalitet 
vilket förstärker områdets sociala kvalitéer och bidrar till 
en varierad bostadsmiljö. I närheten finns busshållplatser 
och grönområden som skapar ett gott underlag för ett rikare 
socialt liv. Bestämmelsen bostäder och vård resulterar i ny 
verksamhet som i sin tur påverkar omgivningen till en mer 
varierad och levande miljö. Nya arbetsplatser i kombination 
med bostäder leder till att platsen upplevs mer levande under 
större delen av dygnets timmar och bidrar till den sociala 
upplevelsen.   

Trygghet
Etableringen av ett LSS-boende skapar ytterligare bostäder 
och arbetsplatser i området. Det i sin tur leder till att 
området är befolkat större del av dygnet. Områdets karaktär 
kännetecknas av en god boendemiljö där etablering av LSS 
boende anses lämplig. Närområdets trygghet är av särskild 
vikt vid byggnation av LSS-boende. 

8. Störningar på platsen
Strax öster om planområdet längs Vävlagargatan återfinns ett 
antal verksamheter med inriktning mot metall- ytbehandling 
och logistik. I dagsläget uppnås de reglerade skyddsavstånden 
på 50 m, 100 m, 150 m och 200 m mellan verksamheter och 
ny bebyggelse. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.    

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Även 
Borås stads riktlinjer för skyddsavstånd för känslig markan-
vändning uppfylls i förslagen detaljplan. Distansen är god till 
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms 
inte som nödvändiga.   

Buller
Enligt Borås Stads översiktliga bullerkarta (se sid. 12) finns 
ingen risk för överskridande av gränsvärdena för trafikbuller 
inom området. Maximala bullernivåer når planområdets 
sydöstra del men påverkar inte bebyggelsen och förutsätt-
ningar för att uppnå trafikbullernormer för ny bebyggelse 
anses god. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Den verksamhet som tillåts ger heller inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
En ytterligare bullerutredning bedöms därför inte som 
nödvändig.   

Höjdskillnad mellan planområdet och angränsande bostadshus i norr.

Terräng och vegetation inom planområdet.

Befintlig gång-och cykelväg fungerar som naturlig avgränsning av planområdet.

Terräng och vegetation.  
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse enligt planen påverkar inte halterna 
negativt och därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna 

överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att 
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Användning av kvartersmark har fått användningen BD som 
motsvarar ändamål för bostäder och vård. Bestämmelserna är 
satta för att tillåta det tänkta LSS-boendet och ger flexibilitet 
att vid framtida behov använda området för andra verksam-
heter. Området ägs och sköts av kommun.  

Ekvivalenta bullernivåer - Bullerkarta (2012)

Maximala bullernivåer - Bullerkarta (2012) 



Byggrätten inom planområdet begränsas till 800 m² byggnad-
sarea. Totalt tillåts 2 våningar vilket resulterar i en bruttoarea 
av 1600 m².  

Prickmark 
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader 
ej får uppföras med undantag av komplementbyggnader och 
markparkeringar.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision finns en målsättning om socialt hållbara 
bostäder över generations- och kulturgränser, en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelse-
former. Denna plan bidrar till att möta den efterfrågan som 
idag finns på LSS-boende i kommunen, och därmed till att 
nå Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP 06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevanta för detaljplanen:

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäker-
het.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning vid uppvärmning.

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

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö-och 
riskfaktorer.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I ett 
hållbart samhälle tas hänsyn till villkor för en god bebyggd 
miljö. Planen främjar hushållning av mark och resurser och 
möjliggör bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa följande frågor i arbetet med detaljplanen

• Geoteknik

• Exploatering av naturområde

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljpla-
nen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas 
i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts använd-
ning för LSS boende och i planbestämmelser begränsas 
användningen av planområdet till bostäder och vård. 

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpå-
verkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-
ning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12§§ bedöms därför inte 
behöva genomföras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. För Borås Stad, Lokalförsörjningsförvalt-
ningen (LFF), innefattar det byggnation av LSS-boende med 
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt 
in- och utfart till området. LFF ansvarar även för framtida 
drift och underhåll.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. 
LFF ansvarar för utbyggnaden av densamma inom kvarters-
mark samt framtida drift och underhåll. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna anlägg-
ningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. 
LFF ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av 
allmänna anläggningar för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av fjärr-
värme till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. LFF 
ansvarar för utbyggnaden av densamma inom kvartersmark. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som LFF 
tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet. 

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö
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• Borås Elnät AB

• Borås Stad, Tekniska Förvaltningen

• Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för 
utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

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 reg-
lerna i gällande lag.rövar eventuella åtgärder enligt reglerna i 
gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Kyllared 1:90 
som ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanlägg-
ningar 
Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda lämp-
lig fastighet för LSS-boendet.  

Fastighetskonsekvenser
En fastighet för LSS-boendet avstyckas från Kyllared 1:90. 
En ny byggrätt för bostäder (B) och/eller vård (D) tillskapas.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmarken bekostas av Lokalför-
sörjningsförvaltningen (LFF). Det innebär samtliga utred-
ningar, tillstånd och utbyggnader av tekniska anläggningar 
samt byggnader.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

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

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram-
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. Om fjärrvärme används som 
uppvärmningsform kommer även detta innebära ytterligare 
kostnader för BEM. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna Va-nätet samt ev. fjärrvärme.

Plankostnader
Planavgift debiteras vid bygglov.

Förrättningskostnader
Den fastighetsbildning dvs. avstyckningen från Kyllared 
1:90, som är nödvändig för planens genomförande och 
byggnationen av LSS-boendet bekostas av Lokalförsörjnings-
förvaltningen.

13. 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: 
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. 

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Afshin Ghafoori 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt/plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
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 
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 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

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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Plansamråd Kommunicering 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 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 





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



Anita Gyllensten, utredare 
Tfn 0702 23 90 89 
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BESLUT (FÖRSLAG) 
Sida 
1 (4) 

Datum 
2017-11-13 

Diarienummer 
2017-00133  701 

Sociala omsorgsnämnden 

Uppsägning av avtal angående sommargårdsverksamhet 
Kärragården, Kärradal upprättat mellan Borås Stad, 
Socialkontoret och FUB Borås. 
Dnr 2009/SN0084 

I januari 2017 gav förvaltningschefen på Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag till 
utredare och ansvariga verksamhetschefer att se över och ta fram förslag till fortsatt 
samarbete mellan Sociala omsorgsnämnden och Föreningen för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning (FUB) beträffande föreningsbidrag till verksamheten på 
Kärragården. 

Bakgrund 
1966 hade Viskadals fabriker en sommargård i Kärradal åt sina anställda som man 
beslutade att sälja. Samma år samlade Teknisterna i Borås, in 30 000 kr och skänkte 
dessa till FUB i Borås. Styrelsen beslutade då att köpa Kärragården våren 1967. För 
att passa FUB:s verksamhet krävdes ombyggnationer och det var många 
bestämmelser som skulle uppfyllas brandskydd, hygienutrustning, 
säkerhetsanordningar m.m. Företag skänkte visst material och FUB fick bidrag från 
Allmänna Arvsfonder och kommunerna Borås och Varberg. Allt arbete utfördes av 
engagerade FUB-medlemmar. (från skriften FUB Borås 1956-2006)  

Vid genomförandet av Ädelreformen 1996 överfördes föreningsbidrag inom 
Omsorgsverksamheten till Borås kommun från landstinget. Där ingick bland annat 
aktuellt bidrag till Kärragården. Ansvaret för att handlägga ärendet låg först på 
Kommundelsnämnd Centrum, därefter överfördes det till Socialnämnden då den 
bildades 2005. Då Socialnämnden upphörde 2010 överfördes handläggningen av 
föreningsbidrag till Fritids- och folkhälsonämnden (FoN), utom FUB:s bidrag till 
sommargårdsverksamhet på Kärragården. Det framgår inte av handlingarna varför 
detta bidrag inte överfördes till FoN 2010. FoN ger idag FUB bidrag till 
administratörsbidrag, fritidsverksamhet, bidrag till sommarverksamhet resor, 
grundbidrag, hyresbidrag. De har även gett FUB lån för renovering av fastigheten. 

I det första avtalet, mellan kommunerna och FUB, från 1996 var det 99 platser med 
en fördelning av antalet platser mellan kommuner efter den skatteväxling av 
1 000 000 kr som skett med landstinget. Följande kommuner var med i avtalet 
förutom Borås; Alingsås, Bollebygd, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo samt 
Ulricehamn. Vid revideringen av avtalet 2006 var det 80 platser och avtalet slöts 
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endast mellan Borås Stads och FUB och det var inte några andra kommuner med i 
avtalet.  
Det föreningsbidrag som Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för och som är 
avsett för FUB:s verksamhet på Kärragården 2017 är 792 552 kr.  
 
Verksamheten har de senaste åren grundat sig på ett avtal med Borås stad som i sin 
helhet inte innehåller de förutsättningar som behöver finnas. Avtalet har reviderats 
2006 och 2009 men några större ändringar har inte gjorts i avtalet. Det svarar inte upp 
mot nuvarande förutsättningar och behov hos aktuella målgrupper, inte heller nya 
lagar och föreskrifter inom Hälso- och sjukvård.  
 
I det första avtalet från 1996 angavs att FUB ställde en korttidsvistelse till 
kommunens förfogande. I de följande avtalen står det enbart 
sommargårdsverksamhet. FUB har inte tillstånd att bedriva korttidsvistelse enligt LSS, 
det innebär att vid beslut om insats korttidsvistelse kan inte Kärragården bli aktuell. 
 
I § 10 nuvarande avtal står bland annat följande: ”FUB garanterar att det ska finnas någon 
tillgänglig personal med medicinsk kompetens för att övervaka medicinhanteringen.” 
 
För att ge medicin/övervaka medicinhanteringen, dvs. utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter behöver personalen vara delegerade, om det inte finns beslut om 
egenvård. På Kärragården behöver föreståndare, arbetslagsansvariga samt 
nattpersonal delegering. Även för dem med medsänd personal kan det behöva finnas 
annan personal som har delegering då medföljande personal inte tjänstgör 24 
timmar/per dygn under 12 dagar. 
 
Enligt Socialstyrelsen SOSFS 1997:14 är det möjligt att delegera/anvisa en hälso- och 
sjukvårdsinsats över verksamhetsgränser. Enligt Borås Stads MAS är en förutsättning 
för en sådan delegering att mottagaren är godkänd vårdgivare. För att kunna vara 
vårdgivare behövs tillstånd av Socialstyrelsen, med läkare och sjuksköterska knuten till 
verksamheten och med beslut om en ansvarig verksamhetschef. Något sådant 
tillstånd har inte FUB för verksamheten på Kärragården. 
 
Problem med delegering av personal på Kärragården har varit aktuellt i flera år. För 
att lösa situationen har möjlighet till egenvård undersökts samt även möjligheten att 
göra tjänsteköp av Varbergs kommun. Inte någon av de lösningarna har varit möjliga 
att genomföra.  
 
Bedömning 
Problemet med delegering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och SOSFS 
1997:14 har varit känt och accentuerades 2016. Förvaltningen har gjort ansträngningar 
för att hitta en lösning, men det har inte varit möjligt hitta någon. För att möjliggöra 
verksamheten i avvaktan på översyn av avtal har förvaltningens enhetschef inom HSL 
varit ansvarig enhetschef för personal som arbetar på Kärragården men som hon inte 
känner och inte heller verkar i närheten av. Det är inte formellt riktigt, ligger utanför 
nämndens ansvar men viktigast är att det inte kan anses vara patientsäkert med denna 
lösning. Ansvaret och kompetensen behöver finnas i eller närmare FUBs verksamhet. 
SOF kan därför inte vara den som tar ansvar för delegering och chefskap. Det 
innebär att nuvarande avtal behöver avslutas, då nämnden inte kan ta ansvar för och 
fullfölja HSL-ansvar. 
 
FUB behöver ta ställning till vilken verksamhet de kan och vill bedriva på 
Kärragården utifrån de förutsättningar som nu finns. Kompetens och ansvar för HSL 
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behöver finnas i tillräcklig omfattning inom föreningen utifrån vilken form av 
verksamhet de väljer att bedriva. Ansöker FUB om att bli vårdgivare hos 
Socialstyrelsen eller om tillstånd att bedriva korttidsvistelse enligt LSS kan de själva ta 
ansvar för HSL-insatser. Har de inte några sådana tillstånd, kan de t.ex bedriva en 
sommargårdsverksamhet för de som har med personal fullt ut eller inte behöver 
HSL-insatser.  
 
Om den senare situationen blir fallet torde det inte finnas något särskilt skäl att 
föreningsbidraget handläggs inom SON utan det borde kunna handläggas som andra 
föreningsbidrag inom FoN. 
 
Kontakt och dialog mellan Fritid och folkhälsoförvaltningen, FUB och Sociala 
omsorgsförvaltningen har initierats för diskussion om hur ett eventuellt framtida 
samarbete mellan Borås Stad och FUB beträffande Kärragården skulle kunna formas. 
 
Avtalets reglering av uppsägning 
I avtalet från 2009 med diarienummer 2009/SN0084 står i paragraf 13. ”Detta avtal 
gäller ett år från och med den 1 januari 2009. Om avtalet inte sägs upp en månad före 
avtalstidens utgång förlängs avtalet att gälla ytterligare 12 månader.” 
Då avtalet inte tidigare har sagts upp har det fortsatt att gälla fram till och med 2017.   
 
Mot bakgrund av att avtalet är otidsenligt i nuvarande utformning, inte lever upp till 
förutsättningarna i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och SOSFS 1997:14.   
Regelsystemet i de lagarna har skärpts sedan det ursprungliga avtalet beslutades, 
därför säger Sociala omsorgsnämnden upp nuvarande avtal till upphörande den 31 
december 2017. 
 
Sammanfattning. 
Borås Stad och Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) har sedan 1996 haft 
avtal om att FUB skulle bedriva sommargårdsverksamhet. Mot bakgrund av den 
situation som uppdagats och tydliggjordes 2016 och 2017 beträffande HSL-insatser 
på Kärragården, framkom att nuvarande avtal är otidsenligt. Det levet inte upp mot 
lagar och föreskrifter inom HSL. Avtalet behöver därför sägas upp. 
 
Hur Kärragården ska drivas fortsättningsvis är ett beslut som FUB måste fatta. De 
behöver ta ställning till vilken typ av verksamhet de kan och har möjlighet att bedriva 
med tanke på förutsättningarna. Ursprunget till kommunens bidrag är ett 
föreningsbidrag. Kontakt och dialog mellan Fritid och folkhälsoförvaltningen, FUB 
och Sociala omsorgsförvaltningen har därför initierats och inletts. 
 
FoN handlägger föreningsbidrag inom Borås Stad, det vore därför lämpligt att även 
det här föreningsbidraget överförs till den nämnden. Då handläggs bidraget med 
samma förutsättningar som de andra föreningsbidragen som Borås Stad betalar ut. 
 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden säger upp avtalet angående sommargårdsverksamhet på 
Kärragården, Kärradal, upprättat mellan Borås Stad, Socialkontoret och FUB Borås, 
till upphörande från och med den 31 december 2017.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår att handläggning av föreningsbidrag till FUB för 
drift av Kärragården överföras till Fritid och folkhälsonämnden. 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Riktlinjer för hemtjänst 
Vård- och äldrenämndens diarienummer 2017/VAN0171 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom och godkänna förslag till 
”Riktlinjer för hemtjänst” och översända det till Vård- och äldrenämnden 
 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Vård- och 
äldrenämndens förslag till ”Riktlinjer för hemtjänst”.  
 
Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till nya riktlinjer för hemtjänst. 
Förslaget är en revidering av de riktlinjer som antogs av Kommunfullmäktige 2014-
04-24, § 44. Det reviderade förslaget samlar de olika beslut som tagits angående 
hemtjänst.  
 
Borås Stads riktlinjer utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till 
personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin 
dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat 
sätt. Det görs alltid en individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjen 
syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar.  
 
Riktlinjerna är tillämpbara för Sociala omsorgsnämndens målgrupp. 
 
 
 
Barn och unga 
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? 
Barn och unga kan beröras vid beslut om insatser som beskrivs i riktlinjen. Individuell 
bedömning görs alltid och hänsyn tas till barnets ålder. 
 
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? 
Nej 
 
 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
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Ordförande    
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Bilagor 
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 2017-10-26                    2017/VAN0170 

 
Ulrika Johansson 
Verksamhetschef myndighet 
033-35 52 24 
ulrika.johansson@boras.se 

 

Riktlinjer för hemtjänst 
 
Beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna förslag till ”Riktlinjer för 
bistånd till vård- och omsorgsboende” samt översänder förslaget till Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämndens pensionärsråd på remiss.  
 
Björn Qvarnström (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträde:  
Ida Legnemark (V) föreslår ett tilläggsförslag: Riktlinjer för hemtjänst 
översänds även på remiss till Vård- och äldrenämndens pensionärsråd.  
Förslaget tillstyrks. 
 
Ärendet  
Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till nya riktlinjer för 
hemtjänst. Förslaget är en revidering av de riktlinjer som antogs av 
Kommunfullmäktige 2014-04-24, § 44. Det reviderade förslaget samlar de 
olika beslut som tagits angående hemtjänst.  
 
Stadsdelsnämnden Öster fick i uppdrag i budget 2015 att erbjuda personer 
med över 100 timmar hemtjänst, plats på vård- och omsorgsboende. Vård- 
och äldrenämnden har valt att inte ha med detta i förslag till riktlinjer för 
hemtjänst. Vid den individuella bedömningen görs istället en beräkning av 
den ekonomiska brytpunkten för beviljade insatser i ordinärt boende och 
den jämförs med kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende. Brukare 
med varaktigt behov av insatser i ordinärt boende och där kostnaden 
motsvarar eller överstiger kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende, 
rekommenderas att ansöka om vård- och omsorgsboende och erbjuds en 
plats. Detta ersätter alltså 100-timmarsberäkningen.  
 
I Borås Stad innehåller riktlinjer inga lagtexter, utan anger den politiska 
viljeinriktningen.  Enligt Borås Stads program för styr och ledningssystem, 
innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera.  
 
Riktlinjer används inte för att kommunicera till medborgarna vad de kan 
förvänta sig av äldreomsorgen i Borås Stad. Denna kommunikation görs på 
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annat sätt, till exempel genom muntlig information från bistånds-
handläggare, genom broschyrer, hemsida och information på mötesplatser.    
 
Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna eftersom nämnden köper 
tjänster av Vård- och äldrenämnden. Därför skickas förslag till ”Riktlinjer 
för hemtjänst” till Sociala omsorgsnämnden på remiss med senast 
svarsdatum 2017-11-30.  
 
VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN   
    
  
Ida Legnemark   Ulrika Gustafson    
Ordförande  Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till:  
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämndens pensionärsråd på 
remiss 
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Riktlinjer för hemtjänst  
 

Borås Stads riktlinjer utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer 
som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, 
behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.  
 
Det görs alltid en individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjen syftar till att 
uppnå likvärdiga bedömningar. Personen ska så långt som möjligt ha inflytande över hur 
bevi l jade insatser planeras och utförs. Välfärdsteknik är ett alternativ till hur insatsen kan 
utföras och gör att den enskilde så långt som möjligt kan bibehålla sin självständighet och 
integritet.  
 
I den individuella bedömningen ingår beräkning av brytpunkten, som innebär att det görs en 
beräkning av kostnaden för beviljade insatser i ordinärt boende och den jämförs med 
kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende. Brukare med varaktigt behov av insatser i 
ordinärt boende och där kostnaden motsvarar eller överstiger kostnaden för plats på vård- 
och omsorgsboende, rekommenderas att ansöka om vård- och omsorgsboende och de ska 
erbjudas en plats.  
 

Trygghet 
Den som känner oro i vardagen kan beviljas telefonkontakt eller trygghetsbesök. 
Omfattningen är individuell efter behov och syfte.  

   
Trygghetslarm är en annan insats som säkrar kontakten med personal vid fall eller annan 
olycka. Trygghetslarm är behovsprövat. 

 

Omvårdnad 
Den som inte klarar sin personliga omvårdnad kan få hjälp med detta efter individuell 
bedömning. 

 
Hjälp med personlig hygien sker vanligtvis vid uppstigning och sänggående, liksom hjälp att 
klä på och av sig. Hjälp med toalettbesök och med förflyttningar i hemmet sker vid 
planerade besök under hela dygnet. Den som inte klarar att duscha själv kan få hjälp med 
detta efter individuell bedömning. 
 
Den enskilde ska så mycket som möjligt vara delaktig, och insatsen rehabiliterande för att 
stärka personens självständighet och egen förmåga. 

 
Måltider 
Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för detta. 

 
För huvudmålet finns olika möjligheter: 

 köp av färdiglagad mat från affär, för den som inte själv kan göra sina inköp 

 ledsagning till restaurang eller matlag, när det också finns behov av social samvaro 

 hjälp att laga mat i hemmet, om personen själv kan ta del i matlagningen.  

 
Om inte ovanstående kan fylla behovet är leverans till hemmet av färsk kyld mat ett 
alternativ. 
Den som inte själv klarar sina övriga måltider kan en eller flera gånger om dagen få hjälp 
med enklare måltid. Disk beviljas en gång om dagen. 

 



 

 

Inköp 
Den som behöver hjälp att få hem dagligvaror kan få bistånd för detta en gång i veckan.  
Bistånd för inköp av sällanköpsvaror beviljas en till två gånger per år. Nödvändiga inköp till 
exempel på apotek, eller ledsagning till bank beviljas normalt en gång per månad. 
 

 

Ledsagning 
Ledsagning för att ta sig till och från ett planerat besök på vårdcentral, sjukhus och 
tandläkare kan beviljas efter individuell bedömning. Ledsagning kan inte beviljas för akut 
besök på sjukhus.  
 
Ledsagning till och från: 

 Sociala aktiviteter beviljas en till två gånger per vecka 

 Frisör, fotvård och liknande beviljas efter behov 

 För inköp av dagligvaror beviljas bara om det finns särskilda skäl 
 

 

Utevistelse 
Den som inte förmår ordna sitt behov av utevistelse och/eller social samvaro kan få hjälp 
med detta en till två gånger per vecka, oftare om det finns särskilda skäl.  

 

Städning 
Den som inte klarar städning kan var tredje vecka beviljas städning av två rum och kök, hall 
och toalett. Ytterligare något rum städas om flera i hushållet har bistånd. Särskilda behov 
som till exempel sjukdom kan ge skäl för städning oftare. Den enskilde ska så långt möjligt 
delta i arbetet. 

 
Fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys kan ske två gånger per år. Större insatser som 
sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare ingår inte. 

 
Den som inte klarar sin tvätt kan få hjälp med detta högst varannan vecka. 

 
Avgränsningar 
Stödet är personligt och omfattar inte andra som bor i hushållet, eller gäster. 

 
Sammanboende måste hjälpa varandra med sysslorna i hemmet. Detta är inte skäl att neka 
bistånd för personlig omvårdnad, däremot avslås service som till exempel städning om en 
sambo kan göra detta. Kravet på att hjälpa till i hemmet gäller även hemmaboende barn. 

 
Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte, normalt inte heller omsorg om 
husdjur. 
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Sociala omsorgsnämnden 
 

 
 
Riktlinjer för vård- och omsorgsboende 
Vård- och äldrenämndens diarienummer 2017/VAN0171 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom och godkänna förslag till 
”Riktlinjer för bistånd till vård- och omsorgsboende” och översända det till Vård- och 
äldrenämnden. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Vård- och 
äldrenämndens förslag till ”Riktlinje för bistånd till vård- och omsorgsboende”.  
 
I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att se över riktlinjer för vård- 
och omsorgsboende och har utarbetat förslag. Riktlinjen utgår från Socialtjänstlagens 
intentioner och vänder sig till personer som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd 
och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. 
 
Borås Stads riktlinje utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till 
personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin 
dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat 
sätt. När behovet av omvårdnad, trygghet och tillsyn är så omfattande att det inte 
längre kan tillgodoses i den egna bostaden, ska Borås Stad erbjuda vård- och 
omsorgsboende. Det görs alltid en individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. 
Riktlinjen syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar. 
 
Riktlinjerna är tillämpbara för Sociala omsorgsnämndens målgrupp. 
 
 
 
Barn och unga 
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? 
Barn och unga berörs inte av riktlinjen 
 
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? 
 
 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
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Riktlinjer för vård- och omsorgsboende 
 
Beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna förslag till ”Riktlinjer för 
bistånd till vård- och omsorgsboende” samt översänder förslaget till Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämndens pensionärsråd på remiss.  
 
Björn Qvarnström (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträde:  
Ida Legnemark (V) föreslår ett tilläggsförslag: Riktlinjer för bistånd till vård- 
och omsorgsboende översänds även på remiss till Vård- och äldrenämndens 
pensionärsråd.  
Förslaget tillstyrks. 
 
Ärendet  
I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att se över riktlinjer 
för vård- och omsorgsboende och har utarbetat förslag. Riktlinjen utgår från 
Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer som på grund av 
ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, 
behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.  
 
Stadsdelsnämnden Öster fick i uppdrag i budget 2015 att erbjuda personer 
med över 100 timmar hemtjänst, plats på vård- och omsorgsboende. Vård- 
och äldrenämnden har valt att inte ha med detta i förslag till riktlinjer för 
vård- och omsorgsboende. Vid den individuella bedömningen görs istället 
en beräkning av den ekonomiska brytpunkten för beviljade insatser i 
ordinärt boende och den jämförs med kostnaden för plats på vård- och 
omsorgsboende. Brukare med varaktigt behov av insatser i ordinärt boende 
och där kostnaden motsvarar eller överstiger kostnaden för plats på vård- 
och omsorgsboende, rekommenderas att ansöka om vård- och 
omsorgsboende och erbjuds en plats. Detta ersätter alltså 100-
timmarsberäkningen.  
 



 BESLUT  2 (2) 
 

  
 2017-10-26                    2017/VAN0171 

 
Ulrika Johansson 
Verksamhetschef myndighet 
033-35 52 24 
ulrika.johansson@boras.se 

 
I vissa fall kan kommunen göra bedömningen att ett trygghetsboende skulle 
kunna bidra till att öka trygghet och självständighet hos en person och på så 
sätt minska behovet av stödinsatser på ett betydande sätt. Därför har Vård- 
och äldrenämnden i förslag till reviderade regler för trygghetsbostäder lagt 
till kriterier för förtur. Detta regleras alltså i regler för trygghetsbostäder och 
är inte med i riktlinjer för vård- och omsorgsboende.  
 
Vård- och äldrenämnden utreder just nu Trygghetsboende Plus i syfte att 
genomföra ett pilotprojekt under 2018. Separata riktlinjer med kriterier för 
denna boendeform kommer att utarbetas.  
 
I Borås Stad innehåller riktlinjer inga lagtexter, utan anger den politiska 
viljeinriktningen.  Enligt Borås Stads program för styr och ledningssystem, 
innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera.  
 
Riktlinjer används inte för att kommunicera till medborgarna vad de kan 
förvänta sig av äldreomsorgen i Borås Stad. Denna kommunikation görs på 
annat sätt, till exempel genom muntlig information från bistånds-
handläggare, genom broschyrer, hemsida och information på mötesplatser.    
 
Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna eftersom nämnden köper 
tjänster av Vård- och äldrenämnden. Därför skickas förslag till ”Riktlinjer 
för bistånd till vård- och omsorgsboende” till Sociala omsorgsnämnden på 
remiss med senast svarsdatum 2017-11-30.  
 
VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN   
    
  
Ida Legnemark   Ulrika Gustafson    
Ordförande  Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till:  
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämndens pensionärsråd på 
remiss 
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Riktlinjer för bistånd till plats på vård- och 
omsorgsboende 

 
Borås Stads riktlinje utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer 
som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, 
behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.  
 
När behovet av omvårdnad, trygghet och tillsyn är så omfattande att det inte längre kan 
tillgodoses i den egna bostaden, ska Borås Stad erbjuda vård- och omsorgsboende. Det görs 
alltid en individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjen syftar till att uppnå 
likvärdiga bedömningar. 
 
I den individuella bedömningen ingår beräkning av brytpunkten, som innebär att det görs 
en beräkning av kostnaden för beviljade insatser i ordinärt boende och den jämförs med 
kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende. Brukare med varaktigt behov av insatser i 
ordinärt boende och där kostnaden motsvarar eller överstiger kostnaden för plats på vård- 
och omsorgsboende, rekommenderas att ansöka om vård- och omsorgsboende och de ska 
erbjudas en plats.  
 
Ett bifall på ansökan till vård- och omsorgsboende innebär att lämplig plats kommer att 
anvisas på något av de vård- och omsorgsboenden som finns inom Borås Stad. Plats ska 
erbjudas inom tre månader efter beslut. 
  
Den som beviljats plats på vård- och omsorgsboende bör få möjlighet att titta på den 
erbjudna platsen för att kunna ta ställning till erbjudandet. När ett konkret erbjudande om 
plats lämnats bör inflyttning ske inom två veckor. 
 
Den sökande kan tacka nej en gång till erbjuden plats och har då rätt att stå kvar på vänte 
lista. Om den sökande tackar nej mer än en gång rekommenderas den sökande att avskriva 
sitt ärende. Om så inte sker bör biståndshandläggaren återta ärendet för ny prövning av 
förändrade förhållanden, det vill säga att sökandens behov inte kvarstår som när ansökan 
om vård- och omsorgsboende beviljades. 
 
Den som vistas på korttidsenhet eller på sjukhus som har fått beslut om vård- och 
omsorgsboende och inte kan gå hem i mellan, har inte rätt att tacka nej till erbjuden plats på 
vård- och omsorgsboende. 
 
Boende på vård- och omsorgsboende har rätt att efter inflyttning, begära omplacering till ett 
annat vård- och omsorgsboende. Begär den boende omplacering, kommer en 
biståndshandläggare ta kontakt för att klargöra skäl till omplaceringen. Om en omplacering 
ska fullföljas hamnar den boende på väntelista och erbjuds nytt vård- och omsorgsboende 
när plats finns tillgänglig. 
 
 
Avgränsningar 
 
Bostadens utformning är i sig inget skäl till att beviljas en plats på vård- och 
omsorgsboende.  Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl 
för att beviljas vård- och omsorgsboende. 
 
 
 
 



 Vård och omsorgsboende | 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55 
telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se 

mailto:boras.stad@boras.se


Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Malin Stomberg 
033-35 38 54

BESLUT (FÖRSLAG) 
Sida 

1(2) 

Datum 

2017-11-13 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr 2017-00134 739 

Sociala omsorgsnämnden 

Förslag om fastställande av ersättning för utförande av 

LSS daglig verksamhet enligt LOV 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag och översänder det till 

kommunstyrelsen för beslut.      

Ärendet i sin helhet 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 

innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 

beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 

verksamhet.        

Kommunal utförare har till och med 2016 varit Arbetslivsnämndens dagliga 

verksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttades LSS daglig verksamhet till Sociala 

omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och 

ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 

inom Borås Stads valfrihetssystem: Aktivitetshuset Kamgarn, Bondgården, 

Primacura Media och Stallyckan/Kusehuset. Totalt finns avtal på 106 platser 

hos privata utförare.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga. 

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,3 %, 

vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2018.     

Beslutsunderlag 

Bilaga ersättningsnivåer 2018 
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Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1 Diarienummer 2017-00134 739

* Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2017 Ersättning 2017 Ersättning 2018 Ersättning 2018
Kommunal utförare Privat utförare Kommunal utförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag per hel dag  * per hel dag per hel dag  *

1
Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 
ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet 
följer upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller 
arbetsplatsens personal. 

220 227 224 231

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 
inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 
behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 
kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 
verksamhet med handledare på plats.

397 409 405 417

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 
igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 
behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 
tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 
arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

591 609 602 620

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera moment 
när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren ger 
kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala 
skäl. Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst 
stöd/hjälp i samband med måltider, toalettbesök osv.

852 878 869 895

5

En arbetshandledare är närvarande i stort sett hela tiden för personen 
som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, 
psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. 
Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 
måltider, toalettbesök osv.

1 244 1 282 1 268 1 306

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 
verksamhetens utformning och/eller läge. 

1 874 1 931 1 910 1 967

7

Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 
"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 
för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 
den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.

2 811 2 896 2 865 2 951

8
Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 
arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 
att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 
kunna ge stöd vid behov. 

3 749 3 861 3 820 3 934
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Datum 
2017-11-13 

Diarienummer 
2017-00125 006 

Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens och socialutskottets 
sammanträdesdagar 2018 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar, 
klockan 17.30, 2018:  

• 29 januari
• 26 februari
• 26 mars
• 16 april
• 14 maj
• 11 juni
• 21 augusti (tisdag)
• 24 september
• 22 oktober
• 19 november
• 10 december

Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2018: 

• 29 januari
• 26 februari
• 26 mars
• 16 april
• 14 maj
• 11 juni
• 20 augusti
• 24 september
• 22 oktober
• 19 november
• 10 december

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande  

Monica Svensson 
Förvaltningschef 



Sida 1 (2) 

Anmälningsärenden 2017-11-13 

6.1 Delegationsbeslut 
Protokoll: 
2017-10-09 Förvaltningens samverkansgrupp      Dnr 2017-00010 
2017-10-12 Lokal samverkansgrupp insats FH/Socialpsyk.     Dnr 2017-00025 
2017-10-12 Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV        Dnr 2017-00026 
2017-10-16 Socialutskott 

Lex Sarah 
2017-10-26 Utredning lex Sarah SoL, risk för missförhållande    Dnr 2017-00109 
2017-11-02 Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande    Dnr 2017-00114   

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

6.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-10-06 Brev från Bokwall Rislund advokatbyrå,     Dnr 2017-00038 

ombud för Frösunda Omsorg AB, om viteskrav 
Södervärnsgatan 6A 

2017-10-09 Mailkonversation med anhörig     Dnr 2016-00001 
2017-10-12  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-05     Mål nr 3112-17 
2017-10-23  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-18     Mål nr 328-17 
2017-10-24  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-23     Mål nr 3624-17 
2017-10-25 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen      Dnr 2017/KS 0634 

2017-10-02, § 470, Regler för säkerhetsskyddsarbete 
i Borås Stad 

2017-10-27 Inbjudan till årligt stormöte inom Överenskommelsen 
i Borås – Nu gör vi verkstad! 

2017-10-31 Mailkonversation med anhörig     Dnr 2016-00001 
2017-11-01  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-31     Mål nr 2199-17 
2017-10-30 Beslut IVO, 2017-10-27 (Dnr 8.5-4565/2017-41)   Dnr 2017-00055 
2017-11-01 Meddelande från IVO gällande kommande      Dnr 2017-00055 

omprövning i beslut från IVO, 2017-10-27 
(Dnr 8.5-4565/2017)     

2017-11-01 Beslut IVO, 2017-11-01 (Dnr 8.5-4565/2017-44)   Dnr 2017-00055 
2017-11-01 Minnesanteckningar 2017-09-05, Möte i Politisk 

referensgrupp för Sociala boendefrågor.  
2017-11-03 Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-11-01         Mål nr 2795-17 
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Avgivna: 
2017-10-19 Svar om vitesföreläggande Södervärnsgatan 6A       Dnr 2017-00038 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till handlingarna. 
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