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Datum 
2022-08-22 

 

Instans 
Kulturnämnden 

 
 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Röda rummet, måndagen den 22 aug kl 17.00 
 
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 17.00-1830 
följt av nämndsammanträde som startar klockan 18.30 med allmänhetens 
frågestund.  
  
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 
 
 
Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

 
 
Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 15 aug i Portugallien, Kulturhuset  

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 15 aug i Lill-Knut, 
Klusterhuset. 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 

  

mailto:linnea.dahlin@boras.se
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Ärende 
1. Upprop och val av protokollsjusterare  

 

2. Godkännande av föredragningslista  
 

3. Informationsärenden 
 

4. Muntlig presentation om VGR´s processarbete med den nya 
Kulturstrategin för 2024 och framåt. 
 

5. Allmänhetens frågestund 
 

6. Budgetuppföljning till och med juli 2022 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2022-00043 1.2.4.1 

7. Budget 2023 Kulturnämnden - Planeringsunderlag 
Handläggare: Ida Burén 
Dnr 2022-00100 1.2.4.1 

8. Användande av bufferten 2022 
Handläggare: Eva Eriksdotter 
Dnr 2022-00101 1.2.4.1 

9. Remiss Miljöprogram 
Handläggare: Ida Burén  
Dnr 2022-00106 3.2.1.0 

10. Detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, Sandev bussvändplats 
Skogshill övre 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2022-00113 3.1.1.2 

11. Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00166 1.1.3.0 

12. Redovisning av anmälningsärenden 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00167 2.1.2.1 

13. Inkomna och avgivna skrivelser 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00168 2.1.2.1 



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357629 
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Budgetuppföljning till och med juli 2022  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med juli 2022. 

Ärendet i sin helhet 
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i 
Nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken och Kulturskolan. Årets 
nämndbidrag med denna ökning blir 196 800 tkr.  

Prognosavvikelsen är + 1 670 tkr för helåret.  

Avvikelser  
Stöd till övrig kulturverksamhet  

-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt 
beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten används för att täcka denna 
avvikelse.  

Buffert  

+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 

 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning till och med juli 2022 

Samverkan 
FSG 2022-08-16 

 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 







 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ida Burén/Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357596 
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Budget 2023 Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023 och 
översänder det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Boråsarnas liv ska berikas av kultur och kulturen ska ha nationell och 
internationell lyskraft. Så lyder målbilden för kulturen i Borås, enligt 
Kulturprogrammet – Kultur för alla 2020-2023 med framåtblick. Vidare anger 
kulturprogrammet tre övergripande strategier; Kultur i hela Borås, bredda med 
kultur och utmana med kultur. 

En god start i livet är avgörande för Boråsarnas livsvillkor och hälsa, såväl i 
uppväxten som senare i livet. I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen 
förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt i samhället. Barn och unga 
ska också ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla kulturaktiviteter. 
Barn och ungas språkutveckling ska främjas på samtliga arenor där barn och 
unga vistas. 

Kulturnämndens verksamheter har betydelsefulla samverkansrelationer med 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen, och spelar en viktig roll som 
innehållsproducent och kunskapscenter för den regionala utvecklingen. 

Kulturnämnden anger, i förslaget till budget, att antal behov där satsningar i 
form av ramförstärkning behövs för att klara grunduppdraget. Under åren med 
pandemin, och nedstängningar och restriktioner, har det byggts upp en 
kulturskuld. Därför behövs olika och riktade satsningar på barn och ungas 
ökade möjligheter att ta del av kultur. Kulturnämnden vill rikta detta arbete 
framför allt till kransorterna, där tillgången till kulturens verksamheter är 
begränsad samt till de bostadsområden där invånarna, enligt välfärdsbokslutet, 
har sämre socioekonomiska förutsättningar. Även ett antal investeringar skrivs 
fram i förslaget.  

Kulturnämnden önskar ta bort två verksamhetsmått (se 3.3.3) som har förlorat 
sin relevans när det gäller uppföljningsarbete och analys samt anmäler om att 
fortsätta med uppdraget att utreda möjligheten att bygga ett Art center i Borås 
genom att ta fram en förstudie Art Center. 
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I skrivelsen nedan lyfts ett par av dokumentets mer centrala rubriker. I övrigt 
hänvisas till bilagan Budget 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Boråsarnas liv ska berikas av kultur och kulturen ska ha nationell och 
internationell lyskraft. Så lyder målbilden för kulturen i Borås, enligt 
Kulturprogrammet – Kultur för alla 2020-2023 med framåtblick. Vidare anger 
kulturprogrammet tre övergripande strategier, som stakar ut att kulturen i Borås 
ska verka över hela kommunen - delvis i samverkan med det fria kulturlivet, att 
det ska finnas en bredd i utbudet och utövandet samtidigt som kulturen med 
nya, djärva kulturuttryck ska utmana våra invanda tänkesätt. Strategierna samlas 
under tre rubriker; Kultur i hela Borås, bredda med kultur och utmana med 
kultur.  

En god start i livet är avgörande för Boråsarnas livsvillkor och hälsa, såväl i 
uppväxten som senare i livet. I Borås ska barn och unga ska ha tillit till sin egen 
förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt i samhället. Barn och unga 
ska också ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla kulturaktiviteter. 
Barn och ungas språkutveckling ska främjas på samtliga arenor där barn och 
unga vistas. Detta är tre effektmål som leder kulturnämndens arbete mot 
målsättningen om ett Socialt hållbart Borås och målområdet En god start i livet. 
Kulturnämndens viktiga verksamheter; Folkbiblioteken, Skolbiblioteken, 
Kulturskolan, Textilmuseet, Borås museum i Ramnaparken, Borås Stadsteater, 
Borås Konstmuseum, Skulpturstaden Borås, den offentliga konsten, Biograf 
Röda kvarn, Publika möten, stöd till studieförbunden och kulturens 
föreningsliv och civilsamhälle, kan och vill spela en avgörande roll för 
Boråsarna livsvillkor och hälsa.  

Kulturnämndens verksamheter har även viktiga samverkansrelationer med 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen. Textilmuseet, Stadsteatern och 
Konstmuseet har avtal om långsiktiga uppdrag med Västra Götalandsregionen. 
Biblioteken och Kulturskolan driver olika utvecklingsfrågor genom ökat 
samarbete med grannkommunerna i regionen. Publika möten har olika 
uppdrag, bland annat det om Scen för populärmusik, där samverkan och stöd 
från Västra Götalandsregionen är centralt. Kulturnämndens verksamheter 
spelar även en stor roll som innehållsproducenter och kunskapsförmedlare i 
dessa regionala och delregionala sammanhang. Borås är Västra 
Götalandsregionens största kulturstad, efter Göteborg. Därför kan 
kulturnämndens verksamheter; till exempel inom området Gestaltad 
livsmiljö/konst enligt 1% regeln, eller Kulturhistoriska- och kulturmiljöfrågor, 
fungera som en viktig inspiratör för kollegorna i de andra kommunerna.  

Under åren med pandemin, och nedstängningar och restriktioner, har det 
byggts upp en kulturskuld. Därför behövs olika och riktade satsningar på barn 
och ungas ökade möjligheter att ta del av kultur. Kulturnämnden vill rikta detta 
arbete framför allt till kransorterna, där tillgången till kulturens verksamheter är 
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begränsad samt till de bostadsområden där invånarna, enligt välfärdsbokslutet, 
har sämre socioekonomiska förutsättningar. I budget 2023 görs därmed stora 
satsningar för att fler barn och unga ska få ta del av kultur. I linje med socialt 
hållbart Borås ska alla barn ges en god start i livet och nämnden vill därmed 
satsa på utökat Uppsökande konstpedagogiskt arbete och kulturpedagogiskt 
arbete, Vidgat deltagande Kulturskolan, Danslyftet permanentas, 
Resursförstärkning till skolbiblioteken och en Kostnadsfri Kulturskola. 

Även kulturens föreningsliv och civilsamhälle behöver stöd för återstart. 
Budgeten innehåller därför även satsningar på ökat stöd till bidragen; övrig 
kulturverksamhet (årsbidrag och evenemang och projektbidrag) samt 
utvecklingsprojektet ”Populärmusiken i Borås”. 

En annan satsning är delfinansiering av en finansieringslots i samverkan med 
Boråsregionen. Syftet med tjänsten som finansieringslots, är att öka olika 
former av extern finansiering i delregionen och på så vis skapa mer kultur för 
medborgarna och stödja internationalisering. I budgeten ligger även äskningar 
för hyreshöjningar på grund av ombyggnation och inköp av nya nödvändiga IT 
system till publika datorer.  

När det gäller investeringar behöver kulturnämnden fortsätta att investera i 
konst enligt 1% regeln, Konstbiennalen, konstinköp och 
förvaltningsövergripande investeringar. Nästa år står Sandareds bibliotek i tur 
för att byggas om till att kunna hålla Meröppet. Slutligen anmäler 
Kulturnämnden om att fortsätta med uppdraget att utreda möjligheten att 
bygga ett Art center i Borås genom att ta fram en förstudie Art Center. (se även 
årsredovisning 2021).  

Utmaningar, risker och möjligheter – omvärldsanalys 

Samtiden präglas av komplexitet och samhällsutveckling med snabb 
förändringstakt. Lokala förutsättningarna hänger nära ihop med globala 
skeenden, och det ställs höga krav på omställning i takt med 
samhällsutvecklingen och invånarnas krav på service och tillgänglighet ökar. 
Kulturnämnden ser några förändringsmönster som påverkar kommande år i 
hög utsträckning. 
• Åren med pandemin fortsätter att prägla verksamheterna när kulturen 
återstartar. 

• Yttrandefrihet och Förståelsen för demokratins grundvalar 

• Ett socialt hållbart Borås där alla barn och unga ska få en god start i livet 

• Kulturpolitik versus konstnärlig frihet  

• Borås växer och förutsättningarna för kompetensförsörjning förändras.  
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Grunduppdraget 

I avsnittet ”Hur nämnden ska genomföra grunduppdraget” beskriver 
Kulturförvaltningens verksamheter detta utifrån underrubrikerna från 
kulturprogrammets strategier; Kultur i hela Borås, Bredda med kultur, Utmana 
med kultur. Samt mål från Socialt hållbart Borås; En god start i livet: ”I Borås 
ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och 
unga vistas”. Och ”I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta 
i meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter”. För de verksamheter som arbetar 
med regionala uppdrag avslutas avsnittet med en beskrivning av dessa. 

Kulturnämnden vill även lyfta det förvaltningsövergripande arbetet med att 
utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen ”Barnrätt i 
praktiken”.  

Verksamhetsmått 
Kulturnämnden önskar ta bort följande verksamhetsmått: 

• Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen 

• Antal besökare på visningar No Limit Streetartfestival 

Dessa verksamhetsmått har av olika anledningar förlorat sin relevans när det 
gäller uppföljningsarbete och analys. Både skulpturbiennalen/konstbiennalen 
och No Limits har långt större räckvidd än att enbart mäta besökare vid 
visning. 

Resurser och ekonomiska förutsättningar 

Kulturförvaltningens nämndbidrag för 2023 är fastställt till 202 050 tkr. 

Löneuppräkningen inför 2023 är kalkylerad till 2,8%. 

PO-pålägget 

PO-pålägget kommer inför 2023 att höjas med hela 3,5%. Verksamheter som 
har personal visar därför ett minusresultat i budgetförslaget, vilket totalt för 
hela förvaltningen ger ett minusresultat på -4 446,3 tkr i dagsläget. 
Kompensation för detta planeras att tillföras till budgeten senare i höst enligt 
Kommunstyrelsens underlag "Ekonomiska ramar2023" 

Övriga kostnader  

Nämndbidragsökningen inför 2023 gällande övriga kostnader har tills vidare 
lagts på verksamheten Kulturadministration. Den uppgår till 1 742,5 tkr. 

Förstärkt budgetram för drift och investeringar 
För att kunna arbeta vidare med tilldelade uppdrag i den omfattning som 
önskas finns behov av förstärkt ram inom flera områden. Nämnden gör ett 
antal äskande för drift samt investeringar enligt specifikation nedan. 
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Äskanden drift Belopp 
 

Mervärde/Förutsättning 
 

Analys 

Hyreshöjningar 800 tkr 
 

 
 

 

Hyreshöjningar på grund av 
ombyggnationer för Byttorps 
bibliotek. 

500 tkr Ombyggnation ger ett nytt och mer anpassat 
bibliotek för både allmänhet och skolan. Från 
hösten 2022 kommer Särlas F-6 att flyttas till 
Byttorpskolan. 
Den nya lokalen har möjlighet till Meröppet.  
 

Nya resurser alt. omfördelning inom ram med 
lägre biblioteksservice som följd 

På Byttorp finns många äldre och flera 
seniorboenden, en grupp som har svårt att ta sig 
längre sträckor och som behöver service i 
närområdet. 
 
 

Hyreshöjningar på grund av 
ombyggnationer för Konstmuseet 

300 tkr Ombyggnationen görs för att öka tillgänglighet, 
säkerheten samt förbättra arbetsmiljö. Behovet av 
åtgärderna är fastslagna i intern kontrollplanen. 
Framställan till LFF är gjord.  

Nya resurser alt. omfördelning inom ram vilket 
ger negativ påverkan på Konstmuseets 
utställningsverksamhet. 

 

 

Digitalisering 660 tkr 
 

 
 

 

Nytt bokningssystem för publika 
datorer 660 tkr 

 

660 tkr  
 

Det nuvarande systemet ska bytas ut, och ett nytt 
behövs.  
Med det nya får medborgarna en avsevärt enklare 
metod för att boka datorer och bättre digital 
service.  

Nuvarande gamla system ingår i kostnaden för 
dagens biblioteksdatasystem, vilket det nya inte 
gör.  
Ett bokningssystem behövs annars riskeras stora 
problem kring de publika datorerna, såsom 
porrsurfning och bråk kring bokningar. 
 
 

Satsning på kulturens 
föreningsliv och 
civilsamhälle 

1 100 
tkr 

 

 
 

 

Ökat stöd till övrig kulturverksamhet 
(årsbidrag och evenemang och 
projektbidrag) 
 

1 000 tkr Efterlevnad av målet från kulturprogrammet att 
stödja föreningslivet och kulturaktörerna som 
bidrar till Borås kulturliv. 
Bidra till att föreningslivet och kulturens aktörer 
kan fortsätta utvecklas och återstarta efter 
pandemin.  

Minskat ekonomiskt stöd ger mindre 
kulturupplevelser till Boråsarna, och svårare 
förutsättningar för föreningslivet och de fria 
kulturaktörerna. 

Fortsätta utvecklingsprojektet 
”Populärmusiken i Borås” 
 
 

100 tkr Arbeta vidare med aktivitetsplanen för 
”populärmusiken” på ett mer handlingskraftigt sätt. 
Stödja Borås musiklivs civilsamhälle till 
organisering och i att utveckla arrangörskap.  

De steg som krävs för att musiklivet i Borås ska 
utvecklas enligt utredning och aktivitetsplan kan 
inte tas. Utvecklingen förhindras. 

Alla barn få en god start i 
livet genom kultur 

7 005 
tkr 

 

 
 

 

Konstpedagog som arbetar 
uppsökande  

600 tkr Det finns en stor efterfrågan på att ta del av 
konstpedagogik,  
visningar och workshops, 
kopplat till den offentliga konsten, uppsökande 
och utanför museets lokaler.  
 

Skapa förutsättningar så att alla barn och unga i 
Borås får en god start i livet genom kultur; mer 
kulturverksamhet i socialt utsatta områden samt 
utanför tätorten. Befintlig personal har hög 
arbetsbelastning och med tvingas därför ofta 
tacka nej till nya samarbeten och förfrågningar. 

Kulturpedagog som arbetar i 
kransorterna  

600 tkr Utveckla satsningen från 2022 att man ska kunna ta 
del av kulturverksamhet och teater även utanför 
centralorten, med en kulturpedagog som arbetar 
uppsökande 
 

Skapa förutsättningar så att alla barn och unga i 
Borås får en god start i livet genom kultur; mer 
kulturverksamhet utanför tätorten. Nuvarande 
personal har hög arbetsbelastning och tvingas 
därför ofta tacka nej till samarbeten och 
förfrågningar. 

Kommunikatör till Kulturskolan 600 tkr För att möta målet att barn och unga ska ha 
likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla 
kulturaktiviteter behöver Kulturskolan utveckla sitt 
informations- och marknadsföringsarbete. I Borås 
bor det många barn, unga och föräldrar som inte 
känner inte att Kulturskolan finns. 

För att nå målet med verksamheten samt jämna 
ut hög arbetsbelastning på nuvarande 
administrativ personal. 
Kulturskolans nya digitala anmälningssystem ger 
förutsättningar för mer tillgänglig och riktad 
kommunikation.  

Danslyftet permanentas  250 tkr Genom Danslyftet har det skapats förutsättningar 
så att fler unga i Borås får en god start i livet 
genom kultur, med fokus på unga i socialt utsatta 
områden. Det finns ett stort dansintresse bland 
unga och unga vuxna, som  

Danslyftet har finansierats av bidrag från Västra 
Götalandsregionen. Projektet löper ut nu, och 
om inte staden tillsätter egna medel för att 
finansiera arbetet så kommer projektet behöva 
avslutas.   
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framgångsrikt utvecklats genom metoder av 
medskapande och dialog, och i samarbete med 
Mötesplatserna och områdesfestivaler.  

Resursförstärkning till 
skolbiblioteken. 

3 000 tkr Ett ordentligt lyft krävs för att skolbiblioteken ska 
kunna bli det stöd som eleverna vid Borås skolor 
behöver för att kunna utvecklas. Satsningen skapar 
förutsättningar att utveckla skolbibliotekens roll för 
elevers språkutveckling, ökad läslust, källkritik och 
medie- och informationskompetens, inte minst vid 
skolorna i utsatta områden och småskolor i 
ytterområden. 
 

Satsningen skulle även bidra till att skapa bättre 
arbetsgivarförutsättningar och minska 
sjukfrånvaron som sticker ut, just för denna 
yrkesgrupp. 
 
Om inte satsningen genomförs behöver staden 
titta på andra lösningar, då kulturnämndens ram 
för verksamheten är statisk medan övrig 
skolverksamhet resurssätts genom skolpengens 
flexibilitet.  

Kostnadsfri Kulturskola  2 000 tkr Uppdrag från Kulturnämnden 2019 som inte kan 
genomföras om inte budgetramen utökas. 
För att möta målet att barn och unga ska ha 
likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla 
kulturaktiviteter. Avgiften utgör ett hinder för 
detta.  
 
  

Budgetram behöver utökas för att kompensera 
de förlorade intäkterna.  
 

Nytt uppdrag 230 tkr 
 

 
 

 

Finansieringslots till Boråsregionen 230 tkr Ett nytt uppdrag att kommunerna som utgör 
Boråsregionen samverkar och samfinansierar en 
finansieringslots. Syftet med tjänsten som 
finansieringslots, är att öka olika former av extern 
finansiering i delregionen och på så vis skapa mer 
kultur för medborgarna och stödja 
internationalisering.  

Initiativet kommer från kommunalförbundet 
Boråsregionen och är, eller håller på att 
förankras i de övriga kommunerna. Om äskandet 
inte går igenom för Kulturnämnden omfördela 
inom ram, vilket påverkar befintlig verksamhet.  
 

Äskanden investeringar Belopp 
 

Mervärde/Förutsättning 
 

Analys  

Konstnärlig gestaltning enligt 1 % - 
regeln. Som innebär 1,2% av 
investerade medel i ny- och 
ombyggnationer.  
 

   

Konstbiennalen; för beställning av 
verk till kommande års konstbiennal  
 

2 000 tkr   

Konstinköp; Konstmuseet och 
Textilmuseet 
 

1 200 tkr  . 

Förvaltningsövergripande 
investeringar  

1 500tkr   

Meröppet Sandareds bibliotek, enligt 
fullmäktigeuppdrag om ökad tillgång 
till biblioteks-lokalerna utanför 
bemannad tid. 

700tkr   

Ny förstudie Art Center; enligt 
fortsatt arbete med uppdraget att 
utreda möjligheten att bygga ett Art 
center i Borås (se årsredovisning 
2021).  

250 tkr    

 
 
Arbetsgivarpolitik 
Kulturnämnden gör följande prioriterade områden när det gäller 
arbetsgivarpolitiken för 2023; 
• Arbetsmiljö, organisation och bemanning. 
• Förvaltningens sjukfrånvaro och arbetsorganisation 
• Omställningen av verksamheterna bedrivs av förvaltningens medarbetare 
• Förvaltningens medarbetare behöver bättre spegla 
befolkningssammansättningen 
• Kompetens och rekryteringsförutsättningar 
• Lönebildning som del av förvaltningens kompetensförsörjning 
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Användande av bufferten 2022 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att använda 300 tkr av bufferten 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutar att använda 300 tkr av bufferten 2022 för att göra en 

behovsanalys kopplat till förstudiearbetet med ett nytt Art 

Center/Konstmuseum. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om en förstudie dnr LFN 2022-00180 

där de ska undersöka Krokshallsbergets tekniska förutsättningar för att skapa 

ett stråk genom berget och möjligheten att förlägga publika funktioner, till 

exempel ett konstmuseum, i berget. 

Bakgrunden till Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är arbetet med 

Strukturskiss Väster och stationsområdet. Denna förstudie kommer att 

fokusera på bergets tekniska förutsättning, såsom hållfasthet, sprickbildning, 

omfattning befintliga bergrum. Förstudien kommer preliminärt avslutas runt 

årsskiftet. 

I samband med detta är det av allra högsta vikt att göra en behovsanalys av 

vilka ytor ett nytt Art Center/Konstmuseum behöver för att inrymma såväl 

Borås Konstmuseum samt eventuellt andra museers samlingar till ex 

Wärenstams konstsamling och Lars Tunbjörk center. För arbetet behövs en 

grundlig utredning av behov, samt studiebesök och omvärldsanalys för att se 

andra nybyggda museer. Borås Konstmuseum avser att utlysa uppdraget som 

utredare och önskar därmed ta del av nämndens buffert. 

Samverkan 

FSG 2022-08-16 

Beslutet expedieras till 

1. Eva Eriksdotter, eva.eriksdotter@boras.se  

Sara Andersson 

Ordförande 

Ida Burén 

Förvaltningschef 

mailto:eva.eriksdotter@boras.se
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Remiss Borås Stads Miljöprogram 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Miljöprogram.  

Sammanfattning  
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt 
som är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens 
vision och översiktsplan.  

Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart samhälle och 
Hållbar konsumtion. Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna. Det ska också 
skapas en organisation och ett samhälle mer motståndskraftigt mot negativa 
förändringar i vår miljö. Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen 
inom Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala 
miljö. 

Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplaner. Verksamheterna 
ansvarar för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att 
realisera miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder 
rapporteras in.  

Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 

Ärendet i sin helhet 
Syftet med Miljöprogrammet är att alla verksamheter ska arbeta för att minska 
Borås Stads negativa miljöpåverkan samt öka den positiva påverkan. 
Miljöprogrammet ska där fungera som en del i en övergripande plattform för att 
driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och systematiska arbete med 
den ekologiska hållbarhetsdimensionen. Borås Stad ska också vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och dela sina erfarenheter på 
en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och miljöhänsyn ska 
integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. Arbetet ska präglas av 
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ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, utveckling och samarbete. 
Följande principer och krav gäller Borås Stads verksamheter:  

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda 
människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla ett rikt växt- 
och djurliv  

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  

• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för 
miljön.  

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och hälsofarliga 
produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

Arbetet med Miljöprogrammet utgår också från ramar som är obligatoriska för alla 
stadens verksamheter: 

• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning och 
uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem eller 
uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem.  

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål.  

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och miljöberättelser 
för att realisera Miljöprogrammet.  

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås stad kommer etablera en 
förvaltningsövergripande organisation som kommer bestå av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Denna grupp kommer ge stöd åt alla nämnder och 
styrelser i Borås Stad. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram handlingsplaner 
och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås Stads miljöprogram: 
Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion.  

För att göra detta krävs att verksamheterna:  

• Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande delområden  

• Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden som 
verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål och åtgärder  
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• Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

• (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra sitt 
arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp sitt 
miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska förankras 
och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning och nämnd. 

Målet för Borås Stads Miljöprogram är att skapa hälsosamma livsmiljöer, öka den 
biologiska mångfalden, minska resursanvändning och skapa en god livskvalitet för 
boråsarna.  

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Miljöprogram 
 

Samverkan 
FSG 2022-08-16 

Beslutet expedieras till 
1. miljo@boras.se (dnr 2022-1430) 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Borås Stads  
Styrdokument 
 
Aktiverande 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 
 
Normerande 
POLICY – Borås Stads hållning 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx  
Dnr: 
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden  
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag  
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

 Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

 Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

 Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

 Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 



Borås Stad 
Datum 
2021-12-16 

      
      

Sida 
6(8) 

skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

 Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

 Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

 Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

 (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  
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Missiv till remiss Miljöprogram 

Remissprocess  
 
Obligatoriska remissinstanser:  
Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern  
Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige  
 
Valfria remissinstanser:  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Allmänheten via Borås Stads hemsida  
 
Remisstid:  
Sista svarsdatum är den 31 augusti 2022.  
Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar arbetas in 
i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om programmet, som sedan 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Svar:  
Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2022-1430 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag 
som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas 
tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i miljöprogrammet och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  
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Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om miljöprogrammet? 
• Vad anser ni om de gemensamma målen? 
• Vad tycker ni om arbetssättet med genomförande, uppföljning och samordning? 
• Hur kan er organisation bidra, exempelvis i expertgruppen? 

 
Frågor:  
Frågor kan besvaras av handläggare:  
Mikael Lund, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: mikael.lund@boras.se 
Telefon: 033-35 35 64 
Nina Lundin, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: nina.lundin@boras.se  
Telefon: 0734-327848 
 
Underlag:  
Bilaga. Remissversion Miljöprogram inklusive bilaga (1)  

Bakgrund  
 
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara och 
skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera och agera 
hållbart. Minskad biologisk mångfald och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår 
närmiljö är exempel på konsekvenser av en ohållbar användning av naturresurser, 
både historiskt och i nutid. Även Borås Stad som organisation och kommunens 
invånare använder sig av jordens resurser på ett ohållbart sätt. Vi är en del av 
problemet, men också en del av lösningen. Genom ett framgångsrikt miljöarbete ska 
vi lägga grunden för ekologisk hållbarhet och skapa en stad med hög livskvalitet där 
luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer variationsrika.  
 
Borås Stad har under en lång tid varit drivande i miljöarbetet och ska fortsatt vara en 
av Sveriges ledande miljökommuner. Borås Stad har i dagsläget miljömål men det 
saknas ett helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som 
innefattar stora delar av stadens miljöarbete.  Miljöprogrammet ingår i stadens 
samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga styrdokument som 
exempelvis energi- och klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan.  
 
En omvärldsanalys av andra kommuners miljöarbete och vårt interna arbete har 
mynnat ut i ett miljöprogram som utgår ifrån globala-, nationella-, regionala- miljömål 
och lokala åtaganden. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, 
Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås Stad ska intensifiera arbetet 
med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma livsmiljöer, 
minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. Vi ska skapa en organisation och ett samhälle som är mer motståndskraftiga 
mot förändringar i vår miljö.  
 
Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram 
handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med stöd av en 

mailto:mikael.lund@boras.se
mailto:nina.lundin@boras.se


 
Sida 
3(4) 

Datum 
2022-05-10 

Dnr 
2020-1430 

 

expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet.  
Verksamheterna ska integrera arbetet med miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå 
nämnd eller styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och 
konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy vilka miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att 
revidera och följa upp.  
 
Vi har förhoppningar om att vårt förslag till miljöprogram som nu går på remiss leder 
till att vi uppnår mål och åtaganden samt en ökad handlingskraft och nya arbetssätt i 
stadens miljöarbete. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete.  
 
Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

 
Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål  
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick.  

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.   
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljöprogram 

Förslag till beslut  
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv.  

Sammanfattning  
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 
 
Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 
 
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 
 
Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 
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miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter 
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö- 
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål.  
 
Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en 
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens 
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats 
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.  
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling 
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter 
kring arbetssätt och rutiner.   
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att 
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås. 
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka 
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av 
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande.  
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Ekologisk dimension 
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att 
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och 
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i 
framtiden.  

Ekonomisk dimension 
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka 
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete 
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål, 
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i 
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun.   
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Detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, 
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Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, 
Sandevi, bussvändplats Skogshill övre. 

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bussvändslinga på 
busshållplatsen Skogshill Övre i Sandared. Åtgärden genomförs för att 
linjetrafiken ska kunna trafikera hållplatsen och därmed öka tillgängligheten till 
kollektivtrafik i Sandared. 

Kulturnämnden har inget att erinra i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
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Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandared, 
del av Sandared 1:89, Sandevi, Bussvändplats Skogshill övre, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får 
den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 11 juli – 28 augusti. Med hänsyn 
till semester har vi förlängt granskningstiden till fler veckor än vad som annars är normalt.

Syfte och område
Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten 
till Sandevi idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och 
Alingsåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en 
trafiksäker bussvändslinga.

Förslaget innebär att Trafikverket, som är väghållare för 
Alingsåsvägen, kommer att bygga och ansvara för buss-
vändslingan.  Marken för den önskade vändslingan är 
idag detaljplanelagd som bussvändplats på kvartersmark. 
Trafikverket får enligt Väglagen (1971:948) och Plan- och 
bygglag (2010:900) endast utföra väganordningar på mark 
som är detaljplanelagd som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. För att säkerställa byggnation, fortsatt skötsel och ansvar för väganordningen krävs därmed 
ändring av gällande detaljplan. Utbyggnad av bussvändslinga främjar kollektivtrafiken och stämmer väl med 
översiktsplanen. 

Planområdet berör en marksamfällighet Sandared S:26 som inte är fullständigt utredd.

Detaljplanen har varit på samråd 21 mars – 10 april 2022. Inkomna synpunkter och ändringar i planförslaget har 
sammanställas i en samrådsredogörelse. Ett nytt planförslag finns nu upprättat för granskning fram till 28 aug.

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb: http://www.boras.se/detaljplan/sandevi 
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare 
eller annan kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka remissvar senast den 28 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN 2021-647), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
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Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Handläggare för detaljplanen Elena Eckhardt finns tillgänglig för frågor under tre veckor mellan 8- 26 augusti, 
tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Övrig tid kan kundmottagningen kontaktas.
Kundmottagningen, tel: 033 35 85 00, e-post: detaljplanering@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-07-07



Detaljplan för Sandared, del av Sandared 
1:89, Sandevi, bussvändslinga Skogshill övre

BN 2021-647Granskning

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Planens huvudsakliga innebörd är att möjliggöra utbyggnad 
av en trafiksäker bussvändslinga vid hållplatsen Skogshill 
övre samt omvandling av kvartersmark till allmän platsmark.

Åtgärden innebär att hållplatsen med sitt stora upptagnings-
område och läge intill idrottsplatsen återigen kan trafikeras.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, bussvändslinga Skogshill övre, Borås Stad, upprättad 2022-06-22.

1. Inledning
Planens bakgrund
Under åren 2008-2018 trafikerades hållplatsen Skogshill övre 
i Sandared, Borås stad med linjetrafik. Av flertal anledningar, 
bland annat då längre bussar började trafikera sträckan hade 
dessa inte tillräckligt med plats att vända och ändhållsplatsen 
flyttades därför 500 meter söderut. Hållplatsen Skogshill övre 
har ett stort upptagningsområde och ligger intill idrottsplat-
sen som är en viktig målpunkt för barn och unga. 

Intilliggande Alingsåsvägen (väg 1762) är en primär länsväg 
med Trafikverket som väghållare. Utöver själva vägen hör 
enligt Väglagen (1971:948) väganordningar som stadigvarande 
behövs för vägens bestånd, drift eller brukande till denna. 
Väganordning är även sådan till väg ansluten anläggning 
som behövs för allmän samfärdsel eller annars kan antagas 
få synnerlig betydelse för det allmänna. Väganordningar ska 
kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits 
av denne.

Västtrafik har lyft till Trafikverket behovet av en bussvänd-
slinga för att långsiktigt tillgodose linjetrafiken som trafikerar 
hållplatsen. 

Marken för den önskade vändslingan är idag detaljplanelagd 
som bussvändplats på kvartersmark. Trafikverket får enligt 
Väglagen (1971:948) och Plan- och bygglag (2010:900) endast 
utföra väganordningar på mark som är detaljplanelagd som 
allmän platsmark. För att säkerställa byggnation, fortsatt 
skötsel och ansvar för väganordningen krävs därmed ändring 
av gällande detaljplan.

Åtgärden genomförs för att linjetrafiken ska kunna trafikera 
hållplatsen och därmed bidra till ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken i Sandared.

Trafikverket har därmed i samråd med Västtrafik och Borås 
stad kommit överens om föreliggande ändring av detaljplan.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra: 

 » utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga som medger 
trafikering med längre bussar.

 » omvandling av kvartersmark till allmän platsmark.

 » kommunalt huvudmannaskap för vändslingan.

 » omvandling av en mindre del av kvartersmark 
bussvändslinga till idrottsplats och friluftsområde.

Planområde
Området ligger i Sandared intill idrottsområdet Sandevi, 
utmed Alingsåsvägen (väg 1762). Planområdets storlek är 
1600 kvm. Större delen ägs av Borås stad. Delar av samfäl-
ligheten s:26 kommer att lösas in som allmän platsmark.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området från år 2008 anger kvar-
tersmark för bussvändplan samt kvartersmark för idrott/
friluftsområde (P1107). 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2021-04-12 i beslut § 162 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Sandared 1:89. Samhällsbyggnads-
nämnden gav 2021-04-22 i beslut § 117 Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Delegationsbe-
slut om samråd har fattas 2022-03-14 i beslut § PL2022-794.

Preliminär tidplan
Granskning 2-3:e kvartalet 2022 
Antagande 3:a kvartalet 2022 
Laga kraft 3-4:e kvartalet 2022

Byggstart för vändslingan är beräknad till hösten 2022.

2. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ansluter till Alingsåsvägen som ingår i det 
statliga vägnätet (väg 1762) där Trafikverket är väghållare. 
År 2017 uppmättes årsdygnstrafiken (ÅDT) till 1300 fordon, 
varav 67 lastbilar. 

I söder  ansluter till Göteborgsvägen (länsväg 1757) med 
anslutning mot Borås. Norrut fortsätter den mot Sandhult 
och Alingsås via länsväg 180.

I gällande detaljplan är det aktuella området planlagt som 
kvartersmark. Vägrätt kan endast uppstå genom vägplan eller 
genom avtal på icke planlagd mark, alternativt mark som är 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

Det nuvarande planläggningen omöjliggör därmed för Trafik-
verket att få vägrätt och därmed att bygga bussvändslinga.



PLANBESKRIVNING  –  DETALJPLAN 5

Naturmark vid entrén till Sandevi som tas i anspråk för bussvändslinga. Rosamarkerade pinnar visar var bussgatan planeras.

Naturområdet sett från Sandevi gränd
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Illustration över planområdet med omnejd

Bild över trafikflöden i området med omnejd
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För att möjliggöra vändplanen planläggs därför denna del av 
planområdet som gata och vändplats som utgör allmän plats.

Gång- och cykeltrafik
Inom och intill planområdet rör sig många oskyddade trafi-
kanter, särskilt minderåriga. Strax söder om planområdet, 
fram till infarten från Alingsåsvägen finns idag en gång- och 
cykelväg. Cirka 50 meter söder om infarten finns en gångpas-
sage över vägen. 

Det finns redan idag risk att okyddade trafikanter rör sig 
inom områden som är avsedda för fordonstrafik. I sitt 
utformningsförslag har Trafikverket utrett trafiksäkerheten 
för samtliga trafikslag. 

Cykelparkering saknas. Inom planlagd yta för vändplatsen 
finns plats för att anläggande av cykelparkeringsplatser.

Kollektivtrafik
Under åren 2008-2018 trafikerades hållplatsen Skogshill 
övre. Under den tiden har flertal problem upmärksammats 
vad gäller bussarnas möjligheter till vändning; sommartid då 
många bilar stått parkerade på intilliggande grusade parke-
ringsytan samt vintertid då vinterväghållningen vid tillfällen 
varit bristfällig. Vidare under Västtrafiks etablering av ett 
nytt trafikavtal för linjen utökades linjens kapaciteten med 
längre fordon. Av dessa anledningar flyttades ändhållplatsen 
flyttades 500 meter söderut. 

Busslinje 151 har numera sin ändhållplats vid Sandared-
skolan. Inte heller denna vändplats uppfyller kraven på 
trafiksäkerhet.

Föreliggande planändring genomförs för att linjetrafiken åter 
ska kunna trafikera hållplatsen Skogshill övre och därmed 
bidra till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet till kollektiv-
trafiken i Sandared.

Biltrafik och bilparkering
Inom planområdet finns en in/utfart mot Alingsåsvägen, 
Sandevi gränd som angör idrottsområdet, befintliga 
bostadsfastigheter Alingsåsvägen 41 och 45 samt obebyggd 
bostadsfastighet Sandared 1:346. Den föreslagna planänd-
ringen påverkar inte infarterna till bostadsfastigheterna 
och idrottsplatsen via Sandevi gränd. Dessa behåller sina 
befintliga in- och utfart mot den med bussen gemensamma 
ytan (vändslingan). En av lyktstolparna kommer att behöva 
flyttas. Den befintliga anslutningen till Alingsåsvägen 
kommer breddas. 

Utbyggnad av vändplanen innebär att en mindre del av 
nuvarande parkeringsyta tillhörande idrottsplatsen tas i 
anspråk och blir köryta för bussar, bilar och återvinnings-
fordon. Parkeringsytan har idag inga markerade platser. 

Antalet parkeringsplatser påverkas i mycket begränsad 
omfattning då den berörda ytan i första hand används 
för manövreringen vid återvinningsstationen idag. Efter 
utbyggnad av vändslingan kan nyttjandet av parkeringsytorna 
optimeras. Det bedöms fortsatt finnas plats för cirka 45 -50 
bilar. Parkeringsplatserna kan med fördel markeras ut för ett 
mer effektivt utnyttjande av ytan. Illustrationen ger förslag 
hur parkeringsplatserna kan märkas ut. Kommunen har för 
avsikt att markera ut parkeringsplatserna på asfaltytan efter 
att Trafikverket byggt klart vändslingan.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

3. Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvattenledningar finns i Sandevi gränd men planområdet 
ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten. Recipitenten 
väster om planområdet är Mölnebäcken som mynnar i 
Viaredsjön.

Ytvattnet avleds till naturytor där det renas genom infilt-
rering. Trafikverket har för avsikt att låta dagvattnet från 
bussuppställningsplatsen avrinna mot naturytan mitt i 
slingan där det kan infiltrera och fördröjas. Dagvatten från 
trafikytan i västra delen avrinner som idag med befintlig 
marklutning över parkeringsytan mot väster. Dagvatten 
från nya dräneringsledningar och från dagvattenbrunn i 
vändslingans mitt leds i parallell dagvattenledning till ett 
eget utlopp bredvid kommunens befintliga dagvattenutlopp. 
Tillsynsbrunn sätts intill befintlig och utloppsledning läggs 
parallellt med den ut i diket.

Avfall
Det finns en återviningsstation på parkeringsytan som 
tangerar planerad bussvändslinga. Planförslaget innebär 
att återvinningsstationen behöver flyttas något, den före-
slås placeras i ett L utmed parkeringens sydvästra kant.
Planläggningen kommer inte påverka tillgängligheten till 
anläggningen.

4. Mark
Natur och vegetation
Ytan norr om Sandevi gränd utgör en glest trädbevuxen 
naturmark med bland annat björk, ek och tall och ett fint 
markskikt med blåbärsris. Planförslaget innebär att södra 
kanten av naturmarken cirka 500 kvm, tas ianspråk för 
bussvändslingan. Här finns tre björkar som behöver tas bort.
Eventuellt kan en av björkarna sparas mitt slingan.
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Mitt i vändslingan, där den stora entréskylten till Sandevi 
idrottsplats är belägen, kommer det att finnas en grönyta. 
Borås Stad och Trafikverket har en dialog om utformningen 
och avsikten är att ytan planteras med träd och låga buskar. 
Utformningen av grönytan regleras inte i detaljplanen. 

Rekreation och friluftsliv
Planområdet utgör entré intill Sandevi idrotts- och frilufts-
område.

En mindre del av planområdet som inte behövs för den 
nya trafiklösningen är idag planlagd som ”kvartersmark 
bussvändplats”. Det planläggs som friluftsområde/idrotts-
plats för att bevara naturmarken och träden samt säkerställa 
att ytan ingår i idrottsplatsens skötsel.

Geoteknik 
Ytliga jordlager inom planområdet utgörs generellt av sandig 
morän med jorddjup 3-5 meter. Inga skredrisker föreligger 
inom planområdet.

5. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet hårdgjorda ytor 
och naturmark. Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka i 
samband med detaljplanen. 

Med nuvarande marknivåer finns det risk för mindre vatten-
ansamling vid skyfall. Avledning av dagvatten kommer att 
ordnas från vändslingan. Det finns god kapacitet i dagvatten-
systemet och det bedöms därmed inte finnas några problem 
med översvämning på grund av skyfall.

6. Sociala perspektiv
Tätorten Sandared har cirka 3500 invånare och är en av 
kommunens serviceorter. Det geografiska läget nära Göte-
borg är attraktiv för pendling, men även till närliggande 
arbetsplatser i Viared. Servicen är framförallt koncentrerad 
till centrum. Sandareds station har tågtrafik på kust- till 
kustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal busslinjer 
går också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt 
jämfört med busstrafiken.

I omedelbar närhet till planområdet finns ett stort antal 
boende samt ett idrotts- och friluftsområde med flera välbe-
sökta spår och leder. 

Detaljplanen ökar tillgängligheten till en viktig målpunkt 
samt utökar kollektivtrafikens upptagningsområde till norra 
delen av Sandared. Trafikmiljön blir tydligare och därmed 
säkrare för oskyddade trafikanter. 

Möjligheter boende för boende och framförallt barn och 
unga att ta kollektivtrafiken till skola och idrottsaktiviteter. 
Det bidrar till mer socialt rättvist transportsystem. 

7. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen ”GATA1” Gata och vändplats säkerställer 
infarten till området och bussvändsslingan. 

Huvudmannaskap allmänna platser

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet.

Det är dock Trafikverket som kommer att vara väghållare för 
”GATA1” Gata och vändplats och som därmed kommer att 
ansvara för anläggande och drift.

Kvartersmark
Bestämmelserna ”R1” Idrottsplats och ”N1” Friluftsområde 
ersätter bestämmelsen ”kvartersmark bussvändslinga” i 
gällande detaljplan (P1107). Markanvändningen syftar till att 
bevara naturmarken och träden samt säkerställa att ytan ingår 
i idrottsplatsens skötsel.

8. Övergripande beslut
Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Föreliggande detaljplan stämmer väl med översiktsplanen. 

Citat ur övergripande strategier nedan:

 » Femkärnighet. Borås växer i första hand i de fem 
kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Serviceor-
terna stärks som lokala centra för omgivande orter och 
landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice 
och kollektivtrafik.

 » Bygg för mer buss, cykel och gång. Stationer och större 
hållplatser utformas för enkla byten mellan färdmedel, 
till exempel med pendelparkeringar för cykel och 
bil. Gång- och cykelnätet utvecklas så att bostäder, 
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arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan 
användas i det dagliga resandet för fler människor, så 
att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.

Citat ur inriktning för de kommunala kärnorna (serviceor-
terna):

 » Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika 
trafikslag bör utvecklas. De bör lokaliseras på ett sätt 
som underlättar för människor att uträtta ärenden i 
samband med resor/byten.

9. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som gator och trafik, teknisk 
försörjning eller mark.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs då detaljplanen har 
mycket begränsad påverkan på sin omgivning.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram 
till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen:

 » Hantering av dagvatten

 » Hur grönytan i vändslingen utformas och planteras för 
att skapa en fin entré till Sandevi och för att kompen-
sera för den naturmark som tas i anspråk.

10. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

 » Kommunen ansvarar för inlösen av allmän plats.

 » Trafikverket ansvarar, med stöd av samverkansavtal, för 
utbyggnad av gata, vilken utgörs av allmän platsmark, 
inom planområdet, se rubrik 2 ”Gator och trafik”. 

 » Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar 
för flytt av återvinningstationer inom planområdet

Avtal
Samverkansavtal finns upprättat mellan Trafikverket, Väst-
trafik och Kommunen. Det reglerar ansvar och kostnader för 
utbyggnad av allmän plats.

Vägrättsavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikver-
ket avseende upplåtelse av allmän plats inom planområdet. 

Borås Stad och Trafikverket har haft dialog om utform-
ningen av grönytan i vändslingans mitt. Kommunen avser 
överta skötseln av planteringarna genom upprättande av ett 
skötselavtal. Avsikten är att ytan planteras med träd och låga 
buskar. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fastigheten Sandared 1:89, som ägs av 
kommunen och samfälligheten Sandared s:26, där delägar-
kretsen inte är fullständigt utredd.

Ledningsrätt

Inom planområdet innehar Sandhult-Sandareds Elektriska  
Ek-För ledningsrätt för starkström (1583K-95/7.1).

Fastighetsbildning

De delar av samfälligheten Sandared s:26 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av allmän plats avses föras till Sandared 
1:89 genom fastighetsreglering. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Cirka 35 kvm av Sandared s:26 avses föras till den kommu-
nala fastigheten Sandared 1:89.

Ekonomi
Trafikverket bekostar utbyggnad av bussvändslinga inom 
allmän plats och erhåller vägrätt med stöd av vägplan eller 
genom avtal med kommunen. Trafikverket står för framtida 
drift, underhåll och förnyelse av bussvändslingan inom 
allmän plats.

Kommunen tillhandahåller mark för allmän plats för buss-
vändslingan som avses upplåtas för vägrätt utan ersättning 
och bekostar inlösen av samfällighet.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått 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, 
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Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Joanna Hagstedt 
Planarkitekt/plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anna Olvén 
Mark- och exploateringsingenjör

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. Borås stad 
bekostar upprättande av detaljplan i enlighet med samver-
kansavtal mellan Trafikverket, Västtrafik och kommunen.

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

Plankonsult har varit ÅF Infrastructure (AFRY) genom 
Joanna Hagstedt. Mark- och exploateringsingenjör har varit 
Fastighetskoll Väst AB genom Anna Olvén. Planhandläggare 
från Borås Stad har varit Elena Eckhardt. 

12. Viktiga perspektiv
Barn och ungdomar
Att återinföra hållplatsen är mycket viktigt för barn och 
unga. Det innebär att ökad tillgänglighet till idrotsplatsen 
och kollektivtrafiken söderut.

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 
Det är av stor vikt både ur ett jämställdhets- och jämlik-
hetsperspektiv att det är möjligt för boråsaren att ta sig till 
viktiga målpunkter utan tillgång till körkort och bil. En 
aktiv mobilitet där vi går, cyklar och åker kollektivt i större 
utsträckning innebär att vi rör oss mer vilket kan leda till ett 
bättre fysisk och psykiskt välmående.

Ekologisk perspektiv 
Det gynnar klimatarbetet och framkomligheten i staden att 
tillgängliggöra kollektivtrafik i området.

Ekonomisk perspektiv
Det är positivt att tillgängliggöra kollektivtrafik för att 
undvika ett dyrt bilberoende.

Satsningar på kollektivtrafiken kan också innebära en stor 
kostnad men har andra samhällsekonomiska vinster.
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Det är plan- och bygglagen 
som styr hur stadsplaneringen ska gå till. Enligt lagen ska vi 
pröva om marken är lämplig att bygga på och om byggnadens 
utformning är lämplig, och den ger fastighetsägaren en 
garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 

placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. 

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

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

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
I det här skedet får du, som vi bedömer inte har fått dina 
synpunkter tillgodosedda, ett meddelande om att planen har 
antagits. Du får även en så kallad besvärshänvisning, som ger 
dig information om hur du kan överklaga planen om du vill 
det.

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

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

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

Planprocessen.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Sandered, del av Sandered 1:89, Sandevi, bussvändslinga Skogshill övre, Borås Stad, upprättad den 22 juni 

2022.

1. Sammanfattning 1

Ändringar i planförslaget 1

2. Yttranden från remisspart 2

S1 Länsstyrelsen 2

S2 Trafikverket  2

S3 Statens geotekniska institut 3

S4 Lantmäterimyndigheten 3

S5 Kommunstyrelsen 3

S6 Tekniska nämnden 3

S7 Miljö- och konsumentnämnden 3

S8 Borås Energi och Miljö 4

S9 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 4

S10 Fritids- och folkhälsonämnden  4

S11 Polismyndigheten 4

S12 Västtrafik  4

S13 Skanova (Telia Company) AB 5

3. Yttranden från sakägare 5

S14 Torp 2:67, Sätervägen 3  5

5. Samrådsmöte 5

1. Sammanfattning

Samråd enligt PBL 5:11 avseende föreliggande planförslag 
upprättat den 10 mars 2022 har ägt rum under tiden 21 mars 
– 10 april 2022. Kända berörda markägare har underrättats 
med brev till samrådet. Planområdet berör även en mark-
samfällighet Sandared S:26 som inte är fullständigt utredd. 
Samrådet har därför annonserats i Borås Tidning. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

Tretton remissinstanser och en sakägare har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter kring följande 
frågeställningar: 

» Hantering av dagvatten.

»	 Trafiksäkerhet

» Grönska på platsen

Sammanfattning av sakägares yttranden
En	sakägare	har	haft	synpunkt	kring	trafiksäkerheten	utanför	
planområdet. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär att efter revideringsförfa-
rande följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

»	 Illustrationskartan	vad	gäller	hur	trafikområdet	avgrän-
sas från omgivande parkeringsyta och återvinningssta-
tion samt hur plantering skulle kunna utföras

» Komplettring i planbeskrivningen har gjorts under 
stycket	”Gatunät”	på	sid	4	vad	gäller	årsdygnstrafik	på	
Alingsåsvägen 
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»	 Komplettering	kring	oskyddadde	trafikanter	i	planom-
rådet	har	gjorts	under	stycket	”Gång-	och	cykeltrafik”	
på sid 7.

»	 Förtydligande	har	gjorts	under	stycket	”Kollektivtrafik”		
på sid 7 vad gäller bakgrund till planändringen

» Stycket ”Dagvatten” på sid 7 har kompletterats med 
fördjupad beskrivning av dagvattenlösningen.

» Förtydligande i planbeskrivningen har gjorts under 
stycket ”Geoteknik” på sid 8 vad gäller geotekniska 
förhållande på platsen 

» Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under stycket 
”Sociala perspektiv” på sid 8 samt ”Viktiga perspektiv” 
på sid 10 vad gäller sociala konsekvenser, jämställdhets-
perspektiv samt ekologisk och ekonomisk perspektiv.  

Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är 
bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2021-04-12 i beslut § 162 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Sandared 1:89. Samhällsbyggnads-
nämnden gav 2021-04-22 i beslut § 117 Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Delegationsbe-
slut om samråd har fattas 2022-03-14 i beslut § PL2022-794.

2. Yttranden från remisspart

S1 Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att detaljplanen 
kan accepteras och därmed inte kommer att pröva planen om 
den antas. 

Motiv för bedömningen. Länsstyrelsen befarar inte att:

» Riksintresse kommer att skadas påtagligt

» Mellankommunal samordning blir olämplig

» Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

» Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

» Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översväm-
ning, erosion)

Råd enligt PBL och MB
Länsstyrelsen	instämmer	med	Trafikverket	om	att	dagvatten-
frågan är viktig att lösa så att föroreningar inte når recipient 
eller att bortledning av dagvatten ger en ökad belastning på 
Trafikverkets	vägdiken.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar
Borås	Stad	och	Trafikverket	har	kommit	fram	till	att	dagvatten-	
avrinningen kan lösas på ett tillfredsställande sätt utan några 
ändringar av samrådsförslaget. Ytvattnet avleds till naturytor 
där	det	renas	genom	naturlig	infiltrering.		Borås	Energi	och	
Miljö kräver inte dagvattenanslutning till den kommunala dag- 
vattenledningen i Sandvi gränd. I planbeskrivningen beskrivs 
närmare	hur	trafikverket	avser	att	ta	hand	om	dagvattnet	från	
bussvändslingan.

Övrigt noteras. 

S2 Trafikverket 

Infrastruktur
Planområdet ansluter till det statliga vägnätet väg 1762 där 
Trafikverket	är	väghållare.

År	2017	uppmättes	årsdygnstrafiken	(ÅDT)	till	1300	fordon,	
varav 67 lastbilar.

Trafikverkets synpunkter
Dagvatten	och	trafikflöde

Trafikverket	och	Borås	kommun	har	en	pågående	dialog	
kring	flertalet	praktiska	frågor	vilka	får	fortsätta	i	redan	
etablerade forum. Frågor som bland annat diskuteras är hur 
gränsdragningen mellan statlig och kommunal mark ska göras 
för	ett	gott	trafikflöde	på	platsen	och	hur	dagvattenfrågan	
ska hanteras. Granskningshandlingens genomförandebe-
skrivning och plankartan behöver stämma överens med det 
som den dialogen landar i.

Avtal
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Kommentar
Noteras.

S6 Tekniska nämnden
Tillstyrker äredet.

Kommentar
Noteras.

S7 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till 
detaljplan.

Miljöförvaltningens bedömning

I planarbetet har Miljöförvaltningen framfört att den lilla 
ytan mellan grusplanen och vägen som ska bli vändplan 
inte har några särskilda naturvärden, men förvaltningen 
har framfört önskemål om att träd bör stå i vändslingan för 
landskapsbildens skull.

Konsekvensbedömning

» Social dimension. Det är positivt att återigen möjlig-
göra	för	kollektivtrafik	till	området.	Det	underlättar	
för boende och framförallt barn att resa i ett socialt 
rättvist transportsystem. Det är av stor vikt både ur 
ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv att det är 
möjligt för boråsaren att ta sig till viktiga målpunkter 
utan tillgång till körkort och bil. En aktiv mobilitet där 
vi går, cyklar och åker kollektivt i större utsträckning 
innebär att vi rör oss mer vilket kan leda till ett bättre 
fysisk och psykiskt välmående.

» Ekologisk dimension. Det gynnar klimatarbetet och 
framkomligheten i staden att tillgängliggöra kollektiv-
trafik	i	området.

» Ekonomisk dimension.Det är positivt att tillgängliggöra 
kollektivtrafik	för	att	undvika	ett	dyrt	bilberoende.	
Satsningar	på	kollektivtrafiken	kan	också	innebära	en	
stor kostnad men har andra samhällsekonomiska vinster.

Kommentar
Plantering i vändlingan regleras inte i detaljplanen men är en 
viktig genomförandefråga. Avsikten är att ytan ska planteras 
varför illustrationskartan har justerats enligt kommuens 
planteringsförslag.

Kompletteringar i planbeskrivningen har gjorts vad gäller 
redovisning av sociala konsekvenser, jämställdhetsperspektiv 
samt ekologisk och ekonomisk perspektiv. 

Övrigt noteras.

Avtal	har	tecknats	mellan	Trafikverket	och	Borås	kommun	
under 2021 avseende vändslingan (TRV 2021/43300). 
Trafikverket	kommer	att	bli	väghållare	och	då	sköta,	bekosta	
framtida drift och underhåll.

Sammantagen bedömning

Trafikverket	ser	fram	emot	att	delta	i	fortsatt	dialog	i	ärendet.

Kommentar
Planhandlingen	justeras	avseende	årsdygnstrafiken.	

Övrigt noteras.

S3 Statens geotekniska institut
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs ytliga jordlager inom 
planområdet generellt av sandig morän, jorddjupet uppnår 
enligt SGU:s jorddjupskarta till ca 3-5 meter.

Enligt planbeskrivingen så gör kommunen bedömningen att 
några skredrisker inte föreligger inom området för berörd 
detaljplan. SGI ser ingen anledning att göra någon annan 
bedömning och har från geoteknisk synpunkt, inga invänd-
ningar mot planförslaget.

Kommentar
Planbeskrivningen förtydligas avseende geotekniska förut-
sättningar.

S4 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

S5 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till detaljplan för Sanda-
red Sandevi, del av Sandared 1:89.

Planens möjliggör utbyggnad av en bussvändslinga och en 
hållplats, samt omvandlar kvartersmark till allmän platsmark. 
Åtgärden innebär att linje 151 till Sandared, kan återfå sin 
tidigare ändhållplats Skogshill övre och att linjen förlängs 
med 500m för att nå mer av Sandareds bebyggelse. En 
mindre del av planområdet omvandlas till kvartersmark 
Friluftsområde för att bevara naturmarken och träden samt 
säkerställa att ytan ingår i idrottsplatsens skötsel.

Trafikverket	bekostar	utbyggnad	av	bussvändslingan	samt	står	
för framtida drift, underhåll och förnyelse av bussvändsling-
an inom allmän plats. Kommunen tillhandahåller mark för 
allmän plats för bussvändslingan som avses upplåtas för 
vägrätt utan ersättning och bekostar inlösen av samfällighet.
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S8 Borås Energi och Miljö
Här har vi inget att invända.

Kommentar
Noteras.

S9 Södra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Räddningstjänsten har inga synpunkter på detaljplanen.

Kommentar
Noteras.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samrådförslaget för 
detaljplan.

Detaljplanen rör området i direkt anslutning till Sandevi, där 
Sandareds	IF	har	sin	fotbollsverksamhet.	I	området	finns	
även en återvinningscentral i anslutning till idrottsplats och 
bussvändplats.

Förvaltningen och föreningen har varit delaktig i fram-
tagandet av detaljplanen. Fritids- och folkhälsonämnden 
ser	flera	fördelar	med	att	bussvändslingan	byggs.	Det	ger	
en	bättre	tillgänglighet	med	kollektivtrafik	till	och	från	
Sandevi	IP,	trafikmiljön	blir	tydligare	och	därmed	säkrare	
för	oskyddade	trafikanter	samt	att	verksamheten	påverkas	
positivt av att parkeringen inte längre behöver användas för 
vändande bussar utan för parkering för besökare. I området 
finns	flera	välbesökta	spår	och	leder	och	tillgängligheten	
till dem påverkas inte heller av detaljplanen. I samband med 
ombyggnationen kommer parkeringen att iordningställas 
och parkeringsytan linjeras, vilket Fritids- och folkhälsoför-
valtningen kommer att stå för. Det innebär att nyttjandet av 
parkeringsytorna kan optimeras.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

Kommentar
Noteras.

S11 Polismyndigheten
Lokalpolisområde Borås har tagit del av remissen och har 
följande synpunkter: 

Utifrån ett ordning- och säkerhetsperspektiv har Lokalpo-
lisområde	Borås	ingen	erinran.	Gällande	trafiksäkerhetsper-
spektivet	så	kommer	det	att	vara	mycket	oskyddade	trafi-
kanter i rörelse och många av dem minderåriga, gång- och 
cykelbanor bör förläggas på sådant sätt att man inte väljer att 
förflytta	sig	på	yta	som	är	avsedd	för	fordonstrafik.	

Brottsförebyggande synpunkter: 
Vid planering och byggnation är det viktigt att ha med ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. Borås 
drabbas, med jämna mellanrum, av s.k. integritetskränkande 
brott som inbrott i bostad och stöld från personbil.

I	det	brottsförebyggande	perspektivet	finns	några	grundprin-
ciper som bör vägas in i planeringen: 

» Spontan övervakning. Den grundläggande tanken 
är att den som vill begå brott har en önskan att inte 
synas. Övervakning och närvaro ökar den upplevda 
risken för potenti ella gärningspersoner. Den spontana 
övervakningen sker genom att öka antalet ”ögon” på 
plats. Byggnader ska helst ha fönster åt alla håll för att 
öka antalet ”ögon” i om rådet. På samma sätt är det 
viktigt med god belysning som inte skapar för starka 
kontraster och därmed upplevda mörka platser som 
skapar otrygg het. En annan del är att, i möjligaste mån, 
se	till	att	det	inte	finns	hinder	som	begränsar	den	fria	
sikten. 

» Naturlig tillträdeskontroll. Principen bygger på att man 
skapar fysiska avgränsningar som upplevs som natur-
liga. Det kan handla om dörrar, grindar, staket, häckar 
och annat som på ett naturligt sätt markerar gränsen 
för det offentliga rummet.

» Underhåll och skötsel. Människor som bor och verkar 
i ett välskött område är mer måna om sitt område än 
de som bor och verkar i ett område med bristande 
underhåll.

Kommentar
Komplettering	kring	oskyddadde	trafikanter	i	planområdet	
har gjorts i planbeskrivningen. 

Övrigt noteras.

S12 Västtrafik 
Västtrafik	ser	mycket	positivt	på	att	vändmöjlighet	nu	
säkerställs	för	fortsatt	trafikering	av	hållplats	Skogshill	övre,	
och tillstyrker planförslaget med följande synpunkter och 
medskick.

»	 I	planbeskrivningen	under	rubriken	Kollektivtrafiken	
beskrivs problemet med vändning enbart utifrån längd 
på	Västtrafiks	nya	fordon.	Problemet	har	funnit	längre	
och	beroende	av	fler	orsaker.	Eftersom	vändning	har	
skett på den grusade parkeringsytan har vi haft problem 
både sommartid då många bilar stått parkerad samt 
vintertid då vinterväghållningen vid tillfällen varit 
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bristfällig. Snarare aktualiserades problemet under 
Västtrafiks	etablering	av	ett	nytt	trafikavtal	för	linjen	då	
vi utökade kapaciteten på linjen i form av längre fordon.

»	 Västtrafik	har	tidigare	spelat	in	behovet	av	att	
vändslingan utformas så att vändning med 18 meter 
ledbuss och 15 meter boggiebuss kan ske, det gäller 
fortsatt. Vi vill också skicka med vidare i processen att 
det	är	bra	om	kontakt	tas	med	Västtrafik	för	provkör-
ning under byggtid.

Kommentar
Planhandlingen förtydligas vad gäller bakgrund till planänd-
ringen. 

Övrigt noteras.

S13 Skanova (Telia Company) AB
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplane-
området

Skanova	önskar	att	så	långt	som	möjligt	behålla	befintliga	
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 
och	kostnader	som	uppkommer	i	sam¬band	med	flyttning.

Tvingas	Skanova	vidta	undanflyttningsåtgärder	eller	skydda	
telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format 
för att infogas på plankartan.

Här har vi inget att invända.

Kommentar
Noteras.

3. Yttranden från sakägare

S14 Torp 2:67, Sätervägen 3 
Jag har en synpunkt gällande planeringen av busshållplatsen 
Skogshill övre (vändhållplats vid fotbollsplanen Sandevi). Jag 
tycker planeringen ser helt ok ut, att ta en bit av grönområden 
som inte alls används idag och bredda infarten men det hade 
varit bra att kanske ta en bit tvärs över gatan i vårt bostads-
område på Sätervägen också. Utfarten där är nämligen 
under all kritik säkerhetsmässigt då man har väldigt dålig 
sikt åt vänster. Det har en del med busshållplatsen att göra 
eftersom vägen svänger in en bit lagom innan den tidigare 
busshållplatsen dyker upp vilket påverkar hur långt fram man 
kan köra med bilen utan att riskera bli påkörd. Om det går att 
göra en lösning för ALLT detta samtidigt hade det varit så 
mycket bättre

Kommentar
Sakägaren önskar utöka planområdet så att även delar av 
Alingsåsvägen ingår i planområdet i syfte att förbättra sikten i 
korsningen Sätervägen - Alingsåsvägen. 

Borås stad bedömer att siktförbättrande åtgärder på platsen 
inte kräver ny detaljplan. Borås stad tillsammans med 
Trafikverket	avser	utföra	siktröjning	så	att	siktkrav	uppnås.

Synpunkten bedöms därmed tillgodosedd.

5. Samrådsmöte

Borås Stad har erbjudit möjlighet till att boka in individuella 
samrådsmöten och haft tre möten på plats 29 mars 2022 med:

» fastighetsägare till Torp 2:67, Sätervägen 3. Fastig-
hetsägaren visar på plats att det är dålig sikt åt vänster 
från Sätervägen ut på Alingsåsvägen och att detta 
är en säkerhetsrisk som bör åtgärdas samtidigt som 
byggnationen av vändslingan. Ett skriftligt yttrande har 
lämnats in som synpunkt på planen.

» Fastighetsägare till Sandared 12:1, Sandevi gränd. 
Fastighetsägaren vill resonera kring problem med 
stark lutning på den egna tillfarten från Sandevi gränd. 
Borås Stads handläggare framför att planförslaget inte 
påverkar tillfarten. Fastighetsägaren har inte lämnat in 
yttrande på planen.

» Sandareds IF (representanter från styrelsen). Fören-
ingen är positiv till att det planeras för en bussvändplats 
och	att	åter	få	kollektivtrafik	till	Sandevi.	Föreningen	
ser gärna att anläggningsarbetet utförs på hösten efter 
fotbollssäsongen	då	det	är	mindre	trafik	och	därmed	
blir mindre störningar. Föreningen har inte lämnat in 
yttrande på planen.

Kommentar
Information som har framkommit på samrådsmötet noteras 
och	förmedlas	till	Trafikverket	för	kännedom.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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Linnea Dahlin Datum Diarienummer 
Handläggare 2022-08-22 2021-00166 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
22 aug 2022  

 
Diarienummer: 
2020-00051 
Sensus: Uppdatering och ansökan om förlängning av projektet ”Träna 
svenska med sång” 
 
2020-00051 
Kulturförvaltningen: Svar på Sensus studieförbunds delrapport och 
förfrågan om at förlänga projektet Träna svenska med sång till hösten 2022  
 
2020-00156 
Studieförbundet Vuxenskolan: Uppdatering och ansökan om förlängning av 
projektet ”Ungdomar möts på Hemgården” 
 
2020-00156 
Kulturförvaltningen: Svar på Studieförbundet Vuxenskolans delrapport och 
förfrågan om att förlänga projektet Ungdomar möts på Hemgården 
 
2022-00077 
Hbf Westergyllen: Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, 
Midsommarfirande i Ramnaparken 
 
2022-00077 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut, ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag, Midsommarfirande i Ramnaparken 
 
2022-00099 
Kulturnämnden: Ordförandebeslut, Utökat regionalt uppdrag – 
Konstmuseet  
 
2022-00104 
Kulturföreningen Vida Världen: Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag, Borås Körfest 2022 
 
2022-00104  
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut, ansökan om projekt- och 
arrangemansbidrag, Borås Körfest 2022  
 



2022-00105 
NN: Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, Kultur på Varadisets 
sommarläger 
 
2022-00105 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut, ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag, Kultur på Varadisets sommarläger  
 
2022-00108 
Iranska föreningen: Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, Mitt 
Borås Kulturfest  
 
2022-00108 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut på ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag, Mitt Borås Kulturfest till Iranska föreningen 

 
 
 
 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2022-08-22         2021-00167 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
22 aug 2022  
 
Diarienummer: 
2020-00044 
Kommunfullmäktige: Revidering av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Borås Stad samt bilagor 

 
2022-00021 
Kulturförvaltningen: FSG protokoll 2022-04-06 

 
2022-00021 
Kulturförvaltningen: FSG protokoll 2022-05-10 

 
2022-00036 
Kommunfullmäktige: Tilläggsbudget 2022 samt bilagor 
 
2022-00095 
Fritids- och folkhälsonämnden: Lokaler Mötesplats Kristineberg  
 
2022-00102 
Kommunstyrelsen: Uppföljning Intern kontroll 2021 samt bilagor 
 
2022-00109 
Kulturrådet: Beslut om Stärkta bibliotek 2022 
 
2022-00110 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund: Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2022-2025 
 
2022-00114 
Kommunfullmäktige: Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål 
för ekologiska livsmedel 
 
2022-00115 
Kommunstyrelsen: Ekonomiska ramar 2023 samt bilagor 
 
2022-00175 
Lokalförsörjningsnämnden: Lokalresursplan 2023-2025 
 
 
 
 
 

 KULTURNÄMNDEN 
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Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2022-08-22        2021-00168 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
22 augusti 2022 

 
Diarienummer: 
2021-00069 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Borås Stads metodhandbok, Otillåten påverkan 
 
2022-00067 
Kulturförvaltningen: Ansökan från Textilmuseet till Kulturrådet om återstartsbidrag 
 
2022-00067 
Kulturrådet: Beslut om återstartsbidrag 
 
2022-00085 
Kulturförvaltningen: Ansökan om bidrag, inköp av litteratur till folk och skolbibliotek 
 
2022-00085 
Kulturrådet: Beslut om fördelning av stadsbidrag för inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek 2022  
 
 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
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