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Datum 

2019-09-11 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 16 september 
2019 kl. 14:00 

OBS!  Endast Kommunstyrelsens sammanträde den 16 september kl 14:00 är öppet 
för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller 
sekretess) 

Kommunstyrelsens sammanträde innefattar även Budgetkonferens 2020 under 
två dagar, 16-17 september (ej öppet för allmänheten)               

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
S                    Sekretariatet 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 

1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2019-09-16
Dnr 2019-00710 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

3. Delegationsbeslut 2019-09-16
Dnr 2019-00709 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

4. KC1 Ny förbundsordning SÄRF - remiss
Dnr 2019-00779 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

5. KU1 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Sara Degerman-
Carlsson (KD): Våga lära av privata utförare - för Borås 
Stads bästa Dnr 2018-00859 3.7.1.0 Programområde 2 

(Bil) 

6. KU2 Redovisning av godkända företag i daglig verksamhet.
Dnr 2019-00683 3.7.2.0 Programområde 2 

(Bil) 

7. M1 Förvärv av fastigheten Hedagården 1:76 i Fristad 
Dnr 2019-00672 3.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

8. M2 Exploateringsavtal Hugin 1 
Dnr 2018-00467 3.1.2.7 Programområde 4 

(Bil) 

9. E1 Svar på motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats. 
Dnr 2016-00819 332 Programområde 4 

(Bil) 

10. E2 Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande 
av projektet konstgräsplan för att öka användningen samt 
förbättra säkerheten av densamma. 
Dnr 2019-00526 3.6.7.2 Programområde 4 

(Bil) 

11. E3 Svar på motion av David Hårsmar (C) och Alexander 
Andersson (C): Möjliggör markbaserad solkraft! 
Dnr 2015-00208 370 Programområde 5 

(Bil) 

12. E4 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på 
parkeringsplatser! 
Dnr 2014-00678 370 Programområde 5 

(Bil) 

13. E5 Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), 
Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP) Solklart 
Borås 
Dnr 2017-00570 370 Programområde 5 

(Bil) 
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 Ärende  

14. E6 Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små skolor på 
små orter 
Dnr 2019-00432 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

15. E7 Remiss för Kulturstrategi Västra Götaland -och regional 
kulturplan 2020-2023 
Dnr 2019-00452 1.1.2.1 Programområde 3 

(Bil) 

16. SP1 Tilläggsuppdrag till detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 
(nytt VÅBO) 
Dnr 2018-00881 3.1.1.0 Programområde 4 

(Bil) 

17. SP2 Yttrande över ansökan om planbesked för Sjömarken, 
Räveskalla 1:348 
Dnr 2018-00595 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

18. SP3 Granskningsyttrande detaljplan Hugin 1 m.fl.  
Dnr 2018-00569 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns 
som separata listor på webben 

mq896
Överstruket



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Remiss: Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Borås Stads ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning i Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund och lämnar kommentarer upprättat 

remissvar.       

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-11 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00779 1.1.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 

Datum 

2019-09-09 Magnus Widén 

Ekonomi 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

  

 

Remiss: Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stads ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning i Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund och lämnar kommentarer upprättat 

remissvar.        

Sammanfattning 

SÄRFs ägarråd har gett medlemskommunernas ekonomichefer i uppdrag att ta 

fram ett förslag till nya andelstal. Förslaget har presenterats vid Ägarråd med 

SÄRFs medlemskommuner 190426 och har nu sänts på remiss till 

medlemskommunerna. Förslaget till ny förbundsordning innebär bl.a. 

andelstalen som varit fasta sedan Marks kommun gick med 2009 ändras till att 

vara 91% baserat på antal invånare och 9% fördelat lika på 

medlemskommunerna. Övergången till nya andelstal kommer att ske med 20% 

nya andelstal årligen mellan åren 2020 till 2024 när den nya modellen är helt 

införd.               

Ärendet i sin helhet 

SÄRFs Ägarråd gav i oktober 2017 i uppdrag till medlemskommunernas 

ekonomichefer att se över andelstalen i förbundet och komma med ett förslag 

till ny modell för kostnadsfördelningen. Ekonomichefsgruppen har därefter 

arbetat och presenterat olika inriktningar vid två Ägarråd och ett slutligt förslag 

på Ägarrådet 190426. Förslaget har sänts ut på remiss till medlemskommunerna 

190904 för svar 190913. Borås Stad har fått anstånd att lämna svar till 190916. 

SÄRF bildades 1995 mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga, 

Tranemo och Borås. När förbundet bildades gick varje kommun in med sina 

kostnader utifrån de två senaste årens redovisade kostnader i egen regi. Inför år 

2000 omförhandlades andelstalen till 93% fördelat per invånare och 7% lika 

mellan kommunerna. 2009 gick Marks kommun med och kostnaderna fördelas 

med en fast procentandel per kommun och Marks kommun fick en fast 

procentandel baserat på sina kostnader när man gick in i förbundet. Övriga 

kommuner fick en minskad kostnad per 2009. Sedan 2009 har dessa fasta 

procentsatser behållits. Marks kommun betalar mest per invånare. 
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Förutom avgift enligt andelstalen finns även vissa särlösningar: Borås betalar 

1,3 mnkr för vattendyk, Tranemo 0,2 mnkr för bemanning i Limmared och 

Bollebygd 0,1 mnkr för stationen i Töllsjö. 

Alla kommuner, utom Marks kommun, betalar sammanlagt 0,6 mnkr för 

SÄRFs granskningar i bygglovs- och planarbetet. SÄRF är dock skyldiga att 

även biträda Marks kommun i dessa frågor. 

Principerna och utgångspunkten för det av ekonomichefsgruppen framtagna 

förslaget är att alla kostnader för räddningstjänsten skall ingå i 

förbundsavgiften: Lokalkostnader, personalkostnader, kapitalkostnader, 

bygglovshantering samt kostnader för varor och tjänster. Historiska 

ingångsvärden har beaktats men bör inte gälla för evigt, även faktiska kostnader 

har beaktats i den mån det varit möjligt. Förslaget innebär att övergången till en 

ny kostnadsfördelningsmodell skall ske med 20% årligen från 2020 till 2024, 

d.v.s. under en femårsperiod. De nya andelstalen bygger också på att det finns 

stordriftsfördelar. Den stora kommunen har lägre kostnader per invånare för 

räddningstjänsten, visar jämförelser i Riket. 

Särlösningar bör undvikas men förslaget innebär att befintliga särlösningar får 

vara kvar. Det bör finnas möjlighet att ta in nya medlemmar och modellen bör 

hålla över tid. En ny kostnadsfördelningsmodell bör resultera i en rimlig 

avvägning mellan principer och olika (delvis motstridiga) utgångspunkter. 

Förslaget är en modell där 91% fördelas efter antal invånare och 9% fördelas 

lika mellan medlemskommunerna. För Borås Stad innebär den nya modellen att 

bidraget ökar från 82 mnkr till 85 mnkr under en 5-årsperiod, där 20% av 

ökningen arbetas in årligen mellan år 2020 och fram till år 2024. 

Borås Stad ställer sig bakom upprättat förslag till ny förbundsordning för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Borås Stad anser att förslaget till ny förbundsordning är upprättat enligt 

förändringarna i Kommunallagen samt att det stämmer med framtaget förslag 

när det gäller de förändrade andelstalen. 

På sidan 3 önskar vi att det skall stå ”Borås Stad” och att ”Borås kommun” inte 

används i avtalet.  

§ 11 om kostnadsfördelning ligger i linje med vad som presenterades för 

Medlemsrådet 2019-04-26. Noteras bör dock att den succesiva övergången 

under perioden 2020-2024 presenteras i bilaga 3 och inte i bilaga 1. 

§ 15 formaliserar ”Medlemsrådet” och dess möten, vilket är bra och tydligt. 

En viss otydlighet finns i Bilaga 1 ”Reglemente för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänsts förbundsdirektion” där punkten 2.3 är ny och handlar om att 

Direktionen kan fatta beslut med kvalificerad majoritet i samtliga ärenden. Man 

kan tänka sig ett förtydligande om vad man menar med kvalificerad majoritet. 
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Beslutsunderlag 

1. Följebrev från SÄRF till remiss, daterat 190904.. 

2. Förslag till ny förbundsordning med bilagor. 

3. Upprättat förslag till remissvar till SÄRF.   

 

Beslutet expedieras till 

1. Susanne Kling, susanne.kling@serf.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Remiss Förbundsordning Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

I samband med att en ny kommunallag (SFS 2017:725) trädde i kraft 2018-01-01, uppdaterades 
innehållet i förbundsordningen enligt KL 9 kap. 6 § dock utan att färdigställas med anledning av att 
kostnadsfördelningen mellan förbundsmedlemmarna skulle ändras. I detta senare arbete har 
kommunernas ekonomichefer varit engagerade och presenterade underlag avseende principer för 
kostnadsfördelning för Medlemsrådet 2019-04-26 som antog förslaget i sin helhet.  

På direktionens sammanträde 2019-08-30 antogs förslaget varefter beslut fattades om ett 
remissförfarande till medlemskommunerna.  

Remisstiden är något kortad med anledning av att respektive kommunfullmäktige ska hinna fatta 
beslut innan 2019 års utgång så att Södra Älvsborgs Förbundsordning kan börja gälla från och med 
2020-01-01.  

Yttranden ska senast vara inkomna till förbundssekreteraren Susanne Kling, susanne.kling@serf.se, 
033-17 29 03, senast 2019-09-13.

Frågor kan ställas till undertecknad jill.jingbrant@serf.se, 070-207 04 29 eller till ekonomichefen 
Ann Larsson ann.larsson@serf.se, 033-17 29 01.  

Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

Datum: 2019-09-04 Dnr: 2019-000417 

Till 
Bollebygds Kommun 
Borås Stad 
Marks Kommun 
Svenljunga Kommun 
Tranemo Kommun 
Ulricehamns Kommun 

mailto:susanne.kling@serf.se
mailto:jill.jingbrant@serf.se
mailto:ann.larsson@serf.se


SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2019-08-30 1(1) 
 
 
§ 42 
Ny förbundsordning för SÄRF - genomgång (Dnr. 2019-000417) 
Förbundsdirektören har utarbetat förslag till ny förbundsordning som redovisas vid dagens 
sammanträde. Förbundsordningen är ett styrdokument för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) och beskriver räddningstjänstförbundets ändamål, 
förbundsdirektion, uppdrag, kostnadsfördelning m m. Reglemente för direktionen och 
revisionen kommer att framgå i bilaga till förbundsordningen. 
 
Förbundsordningen följer anvisningar enligt Kommunallagen (SFS 2017:725). För att kunna 
färdigställa dokumentet haren ny ekonomisk fördelningsmodell rörande bidragskostnader 
inväntats från medlemskommunerna. Fördelningsmodellen har utarbetats av 
medlemskommunernas ekonomichefer och har förankrats i Ägarrådet/Medlemsrådet. 
 
Direktionen diskuterar det utarbetade förslaget i sin helhet. 
 
Justeringar ska göras i texten och berör främst  7 § Kommunalförbundets uppdrags olika 
delar och 11 § Kostnadsfördelning. Dessutom tillkommer några redaktionella ändringar. 
 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att justera förslaget utifrån de ändringar som 

framkommit vid dagens möte  
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att därefter snarast skicka förslaget på remiss till 

medlemskommunerna med kort remisstid 
 
att målsättningen är att direktionen tar beslut om ny förbundsordning vid 

sammanträdet 2019-09-25. Därefter ska förbundsordningen fastställas genom 
beslut i Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 

 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson Anna Christensen 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-09-04 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Förslag 
 
 
Antagen:  2019-xx-xx 
Gäller from:  2020-01-01 

  

Förbundsordning 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 
säte i Borås. 

 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås stad, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning 
ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och 
beredskap inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, 
egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 
medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 
annan intressents behov. 
 
Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 
nationellt. 

 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  
I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 
att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 
omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt förbundsordningen 

• att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten 

• att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 
• att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt 
• att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten 
• att samverka myndighetsövergripande 
• att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 

Ytterligare uppgifter för direktionen finns i reglemente bilaga 1.  
 



 Sida 3 av 15 

 

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Direktionen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  
Bollebygds kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Borås kommun utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. 
Mark kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
Svenljunga kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Tranemo kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
Ulricehamns kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat fr.o.m. den 
1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 9 kap 
3 och 7 § i kommunallagen (SFS 2017:725) tillämpas. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från Borås stad och 
vice ordförande från övriga kommuner. 
 
Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. 

 § Kommunalförbundets uppdrag 
Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas räkning att fullgöra de uppgifter 
som det är obligatoriskt för en kommun enligt gällande lagstiftning: 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (SFS 
2003:789) om skydd mot olyckor 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen 
(SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt 
Lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor och (SFS 2015:233) enligt Lagen om ändring i lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den 
enskilda kommunen. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 
• att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lagen om extra ordinära händelser 

(SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

• att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 
försvar samt att kommunalförbundets ska medverka och utvecklas i de delar som berör 
kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden 

• att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 
byggprocess främst vad avser granskning1 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 
medverkan i byggsamråd 

• att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 
eller extra ordinära händelser (till exempel Krisstöd) 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 
lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  
Det gäller främst: 

• Restvärdesräddning 
• Larmförmedling och automatlarm 
• Vattendykning 
• Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 
• Teknisk service 
• Utbildning och information 
• Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 
Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 
ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. 
Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 
paragraf. 

 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 
räddningstjänsten enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 3 §. 
Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets ambitionsnivå 
vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen. 
 

                                                      
1  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar 
och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som 
budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna 
lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 
 
Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 
september månads utgång. 
 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska 
utfärdas, se 14 §. 

 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 7 § och 11 §. 
 
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med 
angiven fördelningsgrund. 
 
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om 
kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 
 
De kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan 
kommunerna från och med budgetåret 2020 enligt principen 9/91. Det innebär en fast 
bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal 
per den 31 december föregående år i respektive medlemskommun. 
 
En successiv årlig omfördelning av medlemskommunernas bidragskostnader ska ske under en 
femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga i fas. Modellen beskrivs i bilaga 1. 
 
Ekonomiska särlösningar ska prövas endast om särskilda behov uppstår. Förhandlade lösningar 
ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall. 
Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 
verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 
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särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 
eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundets ökar kan 
bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 
ligger dock fast. 
 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga 
lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i 
särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att 
tillhandahålla lokalen. 
 
Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 
samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar 
mervärde. 
 
Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 
utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 
sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun. 
 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 
denna paragraf. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 
grund för statsbidragsansökan. 

 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  
Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. 

 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska enligt kommunallagen 9 § (SFS 2017:725) på webbplatsen ha en 
anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll. 
 
Anslagstavlan ska innehålla: 

• direktionens sammanträdesdagar, ärendelista och direktionens justerade protokoll 
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• tillkännagivande om direktionens sammanträdesdatum vid vilken budget ska fastställas  
• information om beslutade taxor och avgifter 
• kungörelser, tillkännagivanden och annan information med stöd av lag eller annan 

författning  
• upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 
Kommunalförbundet anvisar allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll i entrén 
Borås brandstation. 

 § Förbundsmedlemmarnas insyn och styrning i förbundets 
ekonomi och verksamhet 

Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. 
 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun. Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun 
företräder medlemskommunen om inget annat beslutats. 
 
Förbundsordföranden inbjuder styrande kommunalpolitiker samt eventuellt berörda tjänstemän 
två (2) gånger per år till Medlemsråd om inget annat är påkallat. 

 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

• ledamot i direktionen 
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

 § Närvarorätt 
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. Offentlighet vid 
budgetsammanträdet regleras i 14 §. 

 § Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största 
kommunens arvodesbestämmelser. 
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 § Revisorer 
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 3 till förbundsordningen.  
 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. 

 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 
från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
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Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 § Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras i domstol. 

 § Upptagande av ny medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet ska hanteras enligt följande. 
 
Ansökan tillställs förbundets direktion. 
Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till respektive kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem. 
 
Direktionen beslutar och kommunfullmäktige fastställer om erforderliga ändringar i 
förbundsordningen. 

 § Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen 
samt att vara arkivdepå.
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 

1.1 
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

1.2 
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 
uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen. 

1.3 
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 
räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 
genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 
nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram. 

1.5 
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 
på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 
samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 
i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 
sätt. 

1.6 
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 
möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 
sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 

1.8 
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 
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1.9 
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets. 

1.10 
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor 
som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 
förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske. 

1.11 
Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning 
inte ska tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen ska taxor för 
myndighetsutövning fastställas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

1.12 
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 
tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar 
för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga 
organisationer. 

1.13 
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen. 

 § Direktionens sammansättning 

2.1 
Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår av 
förbundsordningen. 

2.2 
Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av 
förbundsordningen. 

2.3 
Direktionen kan fatta beslut med kvalificerad majoritet i samtliga ärenden. 

 § Ersättarnas tjänstgöring 

3.1 
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

3.2 
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 

3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

 § Sammanträde 

4.1 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt 7 kap 10-19 §§ i kommunallagen. 
Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

 § Kallelse 

5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 § Justering av protokoll 

6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 § Reservation 

7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet. 
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 § Delgivning 

8.1 
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 
kommunalförbundets chef eller med annan som direktionen bestämmer. 

 § Undertecknande av handlingar 

9.2 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets chef eller 
direktionens sekreterare.  
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  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 
förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. 
 
Bestämmelserna i 12 kap 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
Av 12 kap 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv ska tas upp i protokoll. 

 § Arkiv 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 
vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 
De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
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Bilaga 3 

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 
bidragskostnader 

 § Grundläggande fördelningsmodell 
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet utgår 
från kommunalförbundets uppdrag med kostnader för lokaler, personalkostnader, 
kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster samt intäkter. 
Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt principen 
9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 
91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i respektive 
medlemskommun. 

 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020-2024 
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 
medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga 
i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 9/91 är genomförd, innebär 
att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under perioden och resulterar i en ny 
fördelningsnyckel för varje enskilt år. 
 
Omfördelningsmodell: 2020: 20 % 

2021: 40 % 
2022: 60 % 
2023: 80 % 
2024: 100 % 

 § Särlösningar 
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av respektive 
kommun inte omprövas. 

 § Framtid 
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär ekonomiska 
konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § Förbundsordningen. Anpassning till 
förändringar och ökad komplexitet kan ske löpande över tid. 
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Borås Stads ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning i Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund och lämnar nedanstående kommentarer. 

Ärendet i sin helhet 
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Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Borås Stad anser att förslaget till ny förbundsordning är upprättat enligt 
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§ 11 om kostnadsfördelning ligger i linje med vad som presenterades för 
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under perioden 2020-2024 presenteras i bilaga 3 och inte i bilaga 1. 

§ 15 formaliserar ”Medlemsrådet” och dess möten, vilket är bra och tydligt. 

En viss otydlighet finns i Bilaga 1 ”Reglemente för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänsts förbundsdirektion” där punkten 2.3 är ny och handlar om att 

Direktionen kan fatta beslut med kvalificerad majoritet i samtliga ärenden. Man 

kan tänka sig ett förtydligande om vad man menar med kvalificerad majoritet. 
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Kommunalråd 

Datum 

2019-08-30 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00859 3.7.1.0 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 

Datum 

2019-08-22 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU1 
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501 80 Borås 
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E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Magnus Jungvid 
Handläggare 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00859 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Morgan 

Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Sara 

Degerman-Carlsson (KD): Våga lära av privata utförare 

– för Borås Stads bästa

Kommunstyrelsens beslut 

Skrivelsen godkänns      

Sammanfattning 

Vård och äldrenämnden och Sociala omsorgsförvaltningen driver enheter på 

entreprenad eller som alternativ inom valfrihetsreformen. Flera gånger har 

kontroll och tillsyn gjorts och resultatet är splittrad. Sedan CKS tillkomst har 

kunskapen om hur de privata hemtjänstföretagen driver sin verksamhet 

framkommit. Även där är resultatet splittrat, det finns aktörer som bedriver sin 

verksamhet seriöst men det finns också exempel på motsatsen.  

Förutsättningarna för privat och kommunalt driven verksamhet är olika på en 

del punkter. I de bolag som ingår i en koncern kan förluster kvittas mot vinster 

gjorda någon annan stans vilket innebär att det pris som en kommun betalar för 

en verksamhet inte behöver motsvaras av den kostnad som verksamheten i 

realiteten kostar.  

På de punkter som förenar privat och offentligt driven verksamhet, exempelvis 

effektiv planering och optimering av verksamheten, behöver den privata 

verksamheten ett incitament att lära en kommunalt driven verksamhet. 

Ärendet i sin helhet 

I ett initiativärende till kommunstyrelsens sammanträde 19 september 2011 

föreslås kommunstyrelsen att Stadskansliet får i uppdrag att utifrån slutsatserna 

i rapporten ”Uppföljning av upphandling av bostäder med särskild service 

enligt LSS” lägga fram förslag till förbättringar av kommunens verksamhet 

inom området. 

Volymutveckling privata utförare: 

SOF Äldreomsorg 

År Boende enligt LSS - 
entreprenad 

DV-LSS
LOV

VOBO-
entreprenad 

Hemtjänst 
LOV Antal 
bolag 

2011 13 enheter 0 0 11 
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2014 13 enheter 3 0 15 

2018 17 enheter 4 2 6 

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 

ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 

utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Beslutet om vilken utförare 

som ska bedriva verksamheten ligger på kommunen. I Borås Stad drivs service 

och gruppbostäder enligt LSS och äldreboende på entreprenad. 

Den 1 mars 2010 gick driften av 13 enheter eller 76 gruppbostäder eller 

bostäder med särskild service enligt LSS till privat regi. Kvar fanns 11 enheter 

eller 76 bostäder i kommunal regi.  

Omsorgsförvaltningen presenterade under juni månad 2011 en ”Uppföljning av 

upphandling av bostäder med särskilt service enligt LSS”, Dnr. 

2011/SON0093. Syftet med uppföljningen var tvåfaldigt: dels skulle 

utredningen besvara om utförarna, även de kommunala utförarna, motsvarar de 

krav verksamhetsinnehåll och personal som ställdes i upphandlingsunderlaget, 

dels skulle utredningen påvisa om det finns någon skillnad i kvalitet i 

förhållande till vad nämnden betalade för insatserna utförda av de olika 

utförarna. För att utreda om det fanns någon skillnad i kvalitet mellan utförarna 

användes enkäter, nyckeltal och verksamhetsstatistik.  

Under sammanfattande slutsatser står skrivet att utredningen inte kunde hitta 

någon tydlig skillnad i kvalitet mellan privat eller kommunalverksamhet. Inte 

heller en tydlig skillnad med nöjdhet hos brukare, utbildningsnivå eller 

sjukfrånvaro hos personalen. Privata utförare uppfyllde dock SKLs 

kvalitetsfaktorer i högre utsträckning än de kommunala boendena. 

Under perioden 2017 till 2018 gjordes ytterligare granskningar av enheter på 

entreprenad, dnr SON 2018-00114, efter klagomål från anhöriga och boende. 

Denna granskning genomfördes med anmälda och oanmälda besök av både 

kommunala avtalscontroller och fristående konsultbolag. Besöken resulterade i 

krav på förbättringar eftersom grundläggande krav inte har uppfyllts. Vid 

uppföljningen kunde man konstatera att samtliga enheter har genomfört 

åtgärder eller har påbörjat för att förbättra utförandet.  

Två äldreboenden drivs i entreprenadform i början av 2019. Valet av 

entreprenör har motiverats med att det bolaget har lovat att bedriva 

verksamheten med högsta kvalitet. Bolagen har fått beskriva hur arbetet 

genomförs och arbetet har följts upp av vård och äldrenämndens tjänstemän, 

Dnr 2018 VÄF 00300 och 00299. Resultatet av uppföljningen blev att flera 

kvalitetsområden områden är uppfyllda men att andra områden inte har 

uppfyllts.  Av 26 områden på de två boendena är 14 områden genomförda. 12 

områden är icke genomförda eller inte påbörjade. 

På LSS-boendena gjordes undersökningar med olika metoder. Undersökningen 

2011 genomfördes med enkäter och frågor till chefer utan att man 

kontrollerade resultaten på plats medan granskningen 2017 genomfördes med 

anmälda och oanmälda besök. De två äldreboendena granskades också på plats 
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och när kommunen granskar på plats blir resultatet med stor sannolikhet mer 

träffsäkert.   

Valfrihet innebär att kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och 

den som har rätt till tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala 

utförare. Skillnaden mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, 

personen som behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. När 

valet av utförare ligger på den som utnyttjar tjänsten tycks tjänstemottagaren 

skatta nöjdheten högre. 

Valfrihet för personer med funktionsnedsättning som beviljats daglig 

verksamhet enligt LSS har varit igång i flera år i Borås Stad, 2009/KS0812. 

Sociala Omsorgsförvaltningen har stått för hanteringen av avtalet fram till 

årsskiftet 2016/2017 då det beslutades att upphandlingen i enlighet med lagen 

om valfrihet gällande daglig verksamhet flyttades från Sociala 

omsorgsförvaltningen till Kommunstyrelsen, Dnr 2015/KS0206.  

För att bedriva daglig verksamhet krävs tillstånd av IVO och för att behålla sitt 

tillstånd görs kontroller av tillståndsmyndigheten. Kommunala granskningar av 

verksamheten har fram till 2017 genomförts av Sociala Omsorgsförvaltningen. 

Det finns inga rapporter dokumenterade från den perioden. 

I Borås Stad har hemtjänst enligt lagen om valfrihet bedrivits sedan 2009, dnr 

2006/KS0562. Varje år har kraven i avtalen med bolagen följts upp för att 

godkänna bolaget för det nästkommande året. Sedan införandet av valfrihet har 

flera bolag sagts upp på grund av brister i utförandet eller olika former av fusk 

riktat mot Staden. Det förekommer också mellan 4-8 avslag på ansökningar 

från hemtjänstföretag och orsakerna till avslagen är brist på kompetens, 

erfarenhet eller formella. 

Inspektioner av hemtjänstbolagen görs regelbundet av vård och äldrenämndens 

kvalité- och utvecklingsavdelning. Resultatet redovisas i ett protokoll där 

eventuella åtgärdskrav riktas mot bolagen. Samma granskningsmodell används 

mot de kommunala utförarna och kvaliteten utmärker sig inte jämfört med den 

kommunala verksamheten. När bolagen eller kommunala verksamheten 

uppfyllt kraven avslutas ärendet.  

Sedan enheten CKS – centrum för kunskap och säkerhet – inrättades har 

ytterligare kunskap om hemtjänstbolagen och dess företrädare kommit till 

stadens kännedom. Det har varit frågan om bolag som ansöker med andra 

aktörer ”bakom” med kopplingar till parallellsamhälle eller personer som är 

misstänkta för brott eller tidigare dömda.  

Kvalitetsundersökningarna är utförda på olika sätt. En tendens är dock tydlig, 

när man kontrollerar verksamheten ”på plats” framkommer fler brister i 

kvaliteten jämfört med kraven ställda i förfrågningsunderlaget och avtalet. En 

ytterligare tendens är att ju mer en kommun pressar priserna, ju mer ändras 

förhållandena på den arbetsplatsen avseende arbetsvillkor. Pressade priser kan 

driva fram oegentligheter som dock inte nödvändigtvis drabbar brukaren. 

Utifrån dessa redovisningar kan man inte dra slutsatsen att privat verksamhet 

levererar högre kvalitet. 
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Att dra slutsatsen att ett bolag driver samma verksamhet som en kommun 

billigare är inte helt enkelt. För bolag finns incitament att erbjuda tjänsten för 

ett lägre pris för att exempelvis ”komma in på marknaden” eller att företaget 

har en annan verksamhet på plats och därmed kan fördela sina fasta kostnader 

mellan sina enheter. I en koncern kan en förlust i en verksamhet eller bolag 

kompenseras med vinster i ett annat. Eftersom ett överskott i en annan 

kommunal verksamhet inte kompenseras med underskott i en annan blir 

jämförelsen inte korrekt. Det behövs en redovisning på mycket mer detaljerad 

nivå för att kunna säga att bolag driver verksamhet billigare än kommunen.  

Förutsättningarna för privat och kommunalt driven verksamhet är olika på en 

del punkter. På de punkter som förenar privat och offentligt driven verksamhet, 

exempelvis effektiv planering och optimering av verksamheten, behöver den 

privata verksamheten ett incitament att lära en kommunalt driven verksamhet. 

Det är idag svårt att se fördelar för privat verksamhet att delge sina 

framgångsfaktorer till andra utförare. Kommunal verksamhet behöver 

förbättras och om en sådan överföring av kunskap ska ske bör den, av praktiska 

skäl, genomföras av nämnderna själva. 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Annette Carlsson (M) , Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 

Hermansson (C), Sara Degerman-Carlsson (KD): Våga lära av privata utförare-

för Borås Stads bästa 

Beslutet expedieras till 

1. Initiativtagarna 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



INITIATIVÄRENDE  
till Kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2011 

Med anledning av ärende E 9b 
– Uppföljning av upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS

Våga lära av privata utförare - för Borås Stads bästa! 

När vi Allianspartier var en del av majoriteten i Borås kämpade vi hårt för valfrihetsfrågorna. I 
detta var möjligheten att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad en viktig aspekt. 
Socialdemokrater och Vänsterpartister proklamerade högljutt farorna kring och hemskheten med 
detta, vad de kallade, tilltag och menade att vi riskerade både verksamhet samt de boendes väl 
och ve. 

Den undersökning som Borås Stad genom Sociala Omsorgsförvaltningen gjort – ”Uppföljning av 
upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS” – och som vi med ärende E 9b idag 
lägger till handlingarna visar att Socialdemokraters och Vänsterpartisters farhågor var helt 
ogrundade.  

Undersökningen slår nämligen fast att ”de privata utförarna uppfyller i högre grad de krav som 
ställdes i upphandlingen” och att dessa privata utförare i större utsträckning uppfyller de åtta 
kvalitetskrav som SKL arbetat fram. Kostnaden för det första verksamhetsåret är dessutom 4,1 
miljoner kronor lägre än beräknat, dvs. kvalitet och kostnadseffektivitet går hand i hand. 

Vi har i Borås idag en bra kommunal verksamhet med kompetent personal. Ingen verksamhet är 
dock så perfekt att den inte kan bli bättre. Ett sätt till vidareutveckling och förbättring vore att 
våga dra nytta av de goda lärdomar som kan fås ifrån privata utförare. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen beslutar: 

 Stadskansliet får i uppdrag att utifrån slutsatserna i rapporten ”Uppföljning av upphandling 
av bostäder med särskild service enligt LSS” lägga fram förslag till förbättringar av 
kommunens verksamhet inom området.  

För Moderata Samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna 
Annette Carlson Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson Sara Degerman-Carlsson 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Redovisning av godkända företag i daglig verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Informationen läggs till handlingarna 

Datum 

2019-08-28 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-30 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00683 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 

Datum 

2019-08-22 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU2 
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E-post Telefon 
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Magnus Jungvid 
Handläggare 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00683 3.7.2.0 

Redovisning av godkända företag i daglig verksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet i fråga om daglig 

verksamhet enligt LSS samt hemtjänst. Handläggning av förfrågningsunderlag, 

avtalsuppföljning samt beslut om sanktioner sker på Stadsledningskansliet. Det 

dagliga arbetet med val och ersättning för utförda insatser sker på respektive 

förvaltning. 

Resultat av avtalsuppföljning 

Avtalen med de privata utförarna inom daglig verksamhet gäller ett år i taget 

och ny avtalsperiod startar 1 juli varje år. Resultatet av 2018/2019 års 

avtalsuppföljning har lett till i att alla bolagen har fått förnyad auktorisering.  

Sammanställning över aktuella utförare inom daglig verksamhet 

Avtalsbrott, allvarliga signaler och sanktioner 

Några signaler att brukare skulle fara illa på ett allvarligt sätt vid utförande av 

daglig verksamhet har inte kommit till Borås Stads kännedom under 2018 eller 

2019. Klagomål och signaler eller avvikelser ska bearbetas av bolagen själva. 

Syftet med att bolagen själva ska bearbeta klagomål och avvikelser är att 

organisationerna ska lära sig och utifrån erfarenhet förbättra och säkra sin 

verksamhet.  

Godkännande inför den nya avtalsperioden utesluter inte att Borås Stad kan 

säga upp eller kräva åtgärder mot bolagen under avtalstiden. 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala Omsorgsförvaltningen
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Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Förvärv av fastigheten Hedagården 1:76 i Fristad 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunen förvärvar fastigheten Hedagården 1:76 för 1 165 000 kronor enligt 

upprättat köpeavtal 

Datum 

2019-08-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-02 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-02 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00672 3.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 

Datum 

2019-08-07 Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

M1 
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Handläggare 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00672 3.1.2.1 

Förvärv av fastigheten Hedagården 1:76 i Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen köper fastigheten Hedagården 1:76 för 1 165 000 kronor enligt 
upprättat köpeavtal. 

Ärendet i sin helhet 

Ägarna till fastigheten Hedagården 1:76 fick avslag in sin ansökan om 

planbesked för att förtäta Asklandaområdet. Fastigheten är ca 5500 kvm och är 

idag obebyggd. Eftersom fastigheten är planlagd som ”Allmänt ändamål” 

kontaktade ägarna kommunen om intresse fanns att förvärva fastigheten. 

Fristad är utpekad som serviceort i kommunens översiktsplan och behovet av 

platser i så väl skola och förskola kommer successivt öka. Förvärvet möjliggör 

att Asklandaskolan, som angränsar till fastigheten, på sikt kan utöka med 

ytterligare skollokaler. Kommunen och ägarna till fastigheten är överens om en 

köpeskilling om 1 165 000 kr. Köpeskillingen ska betalas senast en månad efter 

beslut i Kommunstyrelsen och tillträde sker när köpeskillingen är betald. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal

2. Bilaga 1, 2019-08-07

3. Bilaga 2, 2019-08-07

4. Översiktskarta, 2019-09-07

Beslutet Expedieras till 

Almdy Hedagården 1:76 AB, Vidkärrsvägen 56, 442 50 Ytterby 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Översiktskarta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal Hugin 1 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Projekthus 10 i Borås AB enligt 

upprättat förslag.        

 

 

 

Datum 

2019-08-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-04 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00467 3.1.2.7 Programområde 4 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-08-22 Elisabeth Eickhoff  

  Mark- och exploateringschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00467 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal Hugin 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Projekthus 10 i Borås AB enligt 

upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

I samband med genomförandet av ”Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.” har 

ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och Projekthus 10 i Borås 

AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom exploateringsområdet.  

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmänna platser inom 

planområdet, vilket innebär att kommunen har det formella ansvaret för 

iordningsställande av anläggningar inom dessa områden. De allmänna 

anläggningarna omfattar enbart en del av Stengärdsgatan där en trädallé med 

nio glaslindar blir påverkade av exploateringen. Avtalet reglerar att exploatören 

ersätter kommunen för eventuell förlust av träden.  

Exploateringsavtalet reglerar också att ett avtal om parkeringsköp ska upprättas 

innan bygglov beviljas. 

Som säkerhet för sina åtaganden ska exploatören ställa en bankgaranti till 

kommunen på 950 000 kr. Säkerheten ska ställas innan detaljplanen antas.             

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Plan- och illustrationskarta  

3. Översiktskarta  

Beslutet expedieras till 

1. Projekthus 10 i Borås AB 

2. Tekniska Förvaltningen 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER

Hugin 1 m.fl.

Detaljplan för Centrum

Borås Stad, Västra Götalands län 2019-03-28

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2019-03-15

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-03-15

Upprättad 2019-03-15

Mätklass II
Grundkarta Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Startbesked för den nya exploatering bör ges endast efter brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits i Hugin 11.
Planavgift debiteras ej vid bygglov

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt

Slänt
Stig
Mur

Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTA (Illustrationskartan visar exempel på maximalt byggrättsutnyttjande enligt planförslaget. Handlingen är inte bindande.)

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll

SBN/
DEL.

SBN

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Plangräns
Användningsgräns

BC

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven högsta
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppar, genomsiktliga
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som
ventilationsanordningar, sticka upp.

0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumfunktioner

Störningsskydd

Gemensamhetsanläggning

Bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag till överkant golvbjälklag) ska vara
minst 3,0 meter.

E

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 3 meter.

g1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella
föreskrivna riktvärden gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara mot en ljuddämpad sida.

Burspråk och balkonger får som högst sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata
med en fri höjd på minst 2,5 meter.

Mark och vegetation
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Utskjutande balkonger och burspråk får inte förekomma mot
Hugin 9 och 11.

f1

(B1C1) Bostäder, centrumfunktioner, med ett bottenbjälklag
+156 meter ovan kommunens nollplan.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 6 meter samt för
arbetsområde kring teknisk anläggning.

g2

GATA

Allmän plats
Gata

Utformning av allmänna platser
Föreskriven höjd över nollplanet

Teknisk anläggning

Högsta antal tillåtna våningar (fem). Utöver angivet högsta
våningsantal får vind inredas eller en indragen takvåning
anordnas, om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även
källare får anordas.

Högsta nockhöjd i meter.0,0

BN 2011-1508

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Job van Eldijk

2016-10-25

 Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på angränsande gata.

f2 Fasadmaterial ska stämma överens med fasad på
huvudbyggnaden inom fastigheten.

Teckenförklarning

+167

Förslagen byggnad

Uppskattad nockhöjd utifrån
tillåten byggnadshöjd

Entré till byggnad

Plangräns

+ 0,0

V



HUGIN 1
 

Översiktskarta

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Genomförd utredning om bemannad parklek godkänns som svar på uppdraget 

till Tekniska nämnden och Förskolenämnden att i samarbete ta fram ett förslag 

på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och 

Stockholm, till Stadsparkens lekplats. 

 

 

Datum 

2019-08-27 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2016-00819 332 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-08-21 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00819 332 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Genomförd utredning om bemannad parklek godkänns som svar på uppdraget 

till Tekniska nämnden och Förskolenämnden att i samarbete ta fram ett förslag 

på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och 

Stockholm, till Stadsparkens lekplats. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 som svar på motionen ”Bemannad 

parklek året runt på Stadsparkens lekplats” att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 

genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

förskoleförvaltningen och tekniska förvaltningen som sammanfattningsvis säger 

att: 

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 

som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda 

förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett 

liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I 

Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor 

och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 

utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 

och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts i 

stället tre alternativa placeringar fram i utredningen där parklek eventuellt skulle 

kunna bedrivas. 

Annelundsparken 

Bedömningen är att Annelundsparken skulle kunna vara lämplig att anpassa för 

parklek, ytorna runt lekplatsen bedöms som lämpliga. Det som saknas idag för 

att kunna starta upp en parklek är lokal för att förvara lekredskap i och 

personal/verksamhetslokaler. Gällande detaljplan medger ej uppförande av 

verksamhetslokal. Om verksamheten kan använda någon av de till parken 

angränsande kommunala fastigheterna får utredas särskilt. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Bodavallen 

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att 

anlägga en parklek på Bodavallen. Då området fortfarande är i omdaning finns 

det fortfarande möjlighet att anpassa delar av området för parklek. 

Utomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas på idrottsytorna och på kommande 

lekplats. Inomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas i kommande 

allaktivitetshus. Eventuellt skulle delar av verksamheten i form av utlåning av 

lekredskap kunna ske i samarbete med Fritidsbanken. 

 

Kronängsparken 

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att 

anlägga en parklek i Kronängsparken. Innan eventuellt beslut om parklek i 

Kronängsparken, behöver beslut fattas om Kronängsparkens kommande 

utveckling. 

 

Kommunstyrelsen bedömer att Förskolenämnden och Tekniska nämnden har 

genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte lämpar sig för 

att bedriva Parklek på det sätt som motionärerna avser. Nämnderna anger i 

stället några alternativa ställen att bedriva parklek på. Huruvida någon av dessa 

ev. placeringar kommer att realiseras blir en fråga för kommande 

budgetprocesser.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Utredning om bemannad parklek   

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Motion  2016-12-21 
Moderaterna   Kommunfullmäktige 

 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Det är 
därför viktigt att skapa miljöer som medverkar till goda vanor redan i tidig ålder. För att ge så 
god möjlighet till fysisk aktivitet som möjligt bör det finnas ett bra utbud av säkra, trygga och 
intressant lekplatser för barn i alla åldrar. 
 
På Förskolenämnden sammanträde i december lämnade allianspartierna genom 
Moderaterna förslag på ett ”Barnens hus” i Orangeriet. Förutsättningar för ett ”Barnens hus” 
i Orangeriet är bra. För att utveckla idén ytterligare vill vi inkludera den nybyggda och 
modern lekplats alldeles intill för bemannad parklek året runt.  
 
En bemannad parklek är en långsiktig investering, inte minst för de barn som behöver 
särskilt stöd på fritiden. I både Göteborg (Plikta) och Stockholm (Humlegården) har parklek 
initieras med väldigt gott resultat. Parklek innebär fantasifulla miljöer som lockar både 
gammal och ung till lek, rörelse och möten - detta med tillgänglig personal nästan alla dagar 
året runt. Om man tittar på Göteborg och Stockholm bör en parklek innehålla t.ex. 
lekredskap, utegym, boulebana, pingisbord, plats för picknick och träning. I anslutning till 
området bör det även finnas möjlighet till grillning samt lån av mikrovågsugn, skötbord och 
toaletter. Lekredskapen ska gå att använda av personer med fysisk funktionsnedsättning och 
underlagen bör även vara tillgänglighetsanpassade. Något som ligger väl i linje med det 
framträdande tillgänglighetsarbete Borås stad gör och har fått pris för. 
 
Personalen finns huvudsakligen till på lekplatsen för att låna ut cyklar, spel och lekredskap 
samt ordna aktiviteter för barnen och ungdomarna. Det är själva bemanningen som är 
parkleken och innebär en öppen fritidsverksamhet för framförallt utomhusaktiviteter. 
Personalen ska inte ha något omsorgsansvar för barnen, som på exempelvis en förskola. 
Istället finns de på plats för att inspirera till lek och hålla i aktiviteterna 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på 
parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 
 
 
För Moderaterna i Kommunfullmäktige 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande i Förskolenämnden 
Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden 
 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Gunnar Isackson 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-31 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00044 3.3.5.25 
 

  

 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättad utredning och översänder denna till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 

som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda 

förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett 

liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I 

Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor 

och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 

utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 

och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre 

alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.     

Samma ärende var uppe i Tekniska nämndens och Förskolenämndens 

decembermöten 2018 där besluten fick olika inriktningar och innebörd. På 

grund av missförstånd i voteringen i ärendet (se bilagd protokollsanteckning) 

väljer Ordförande i Tekniska nämnden att lyfta ärendet på nytt.  

Beslutsunderlag 

1. Utredning Bemannad parklek 2018-11-19  

2. Protokollsanteckning Sverigedemokraterna i Borås 2018-12-18                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 



 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen 
 

RAPPORT 
Sida 

1(13) 

Datum 

2018-11-19 
 

 

 

 
 

 

 

Utredning bemannad 

parklek 

 



Förskoleförvaltningen Tekniska förvaltningen 
Datum 

2018-11-19 
      

      
Sida 

2(13) 

 

Utredning bemannad parklek 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 

som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda 

förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett 

liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I 

Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor 

och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 

utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 

och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre 

alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas. 

  



Förskoleförvaltningen Tekniska förvaltningen 
Datum 

2018-11-19 
      

      
Sida 

3(13) 

 

Utredning bemannad parklek 

 

Innehållsförteckning 

1 Uppdragsbeskrivning ....................................................... 4 
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1 Uppdragsbeskrivning 

 Bakgrund till utredningen 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats. 

 Syfte och frågor 

Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att ta fram förslag på parklek 

med bemanning.  

Frågor 

 Vad är en parklek? 

 Hur kan en parklek utformas? 

 Vilka platser i Borås är lämpliga för en parklek? 
 

Utredningen har genomfört av representanter för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, och Tekniska förvaltningen. 
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2 Parklek 

En parklek är en bemannade lekplats. Parklekar har funnits sedan början av 

1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på 

parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som 

saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt 

anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200 

bemannade parklekar i Stockholm.1  

 

På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar. 

Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella 

föreningar. Utöver i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna, 

Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har några kommuner bemannad parklek 

sommartid.  

 

I Stockholm och Göteborg är parklekarna i regel bemannade av utbildad 

personal. Parklekarna har en lokal som verksamheten utgår från, och där också 

en del av verksamheten bedrivs, parklekens fokus är dock utomhusvistelse. 

 

Parklekarna i Stockholm besöks av förskolor och fritidshem, samt av privata 

besökare. Förskolorna och fritidshemmen nyttjar främst utomhusmiljöerna, 

medan de privata besökarna också utnyttjar inomhusmiljöerna. Parklekarna i 

Stockholm ligger organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna men har en 

gemensam värdegrund: 

 

"Parkleken verkar för en trygg, inkluderande och tillgänglig mötesplats där vi ledare, som 

tydliga förebilder, värnar om allas lika värde. 

 

Parkleken är fri, öppen och en plats där alla är välkomna. 

Genom samverkan och engagemang vill vi stärka medborgarnas inflytande och självkänsla. 

 

Kreativitet, lek, glädje och social utveckling är en grogrund i vår verksamhet som syftar till att 

skapa trygghet och samhörighet i närområdet."2 

 

Parklekarnas utbud och målgrupp varierar, vissa har målgruppen 0-12 år, andra 

riktar mer tydligt in sig mot mellanstadiebarn eller äldre barn. På vissa av 

parklekarna bedrivs öppen förskola, på andra bedrivs mer fritidsgårdsinriktad 

verksamhet, andra har verksamheterna i kombination. Parklekarna 

tillhandahåller ytor för lek, toaletter, leksaker och lekutrustning. Parklekarnas 

utbud varierar beroende på lokalerna och parkernas beskaffenheter. Parklekar 

har ofta ett café, de kan ha djur, bedriva odling och i vissa fall har de en 

skejtramp.  

 

På Östermalm i Stockholm var under 2017 Stadsdelens tre parklekar och 

ungdomspark öppna totalt 6465 timmar och ungdomsparken var öppen 629 

                                                      
1 Wikipedia 
2 Verksamhetsplan 2018 för Parklekar Östermalm. 
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timmar. Totalt hade verksamheten 357 000 besök.3 Vilket innebär att enheterna 

i snitt hade 89 000 besökare under 2017. 

 

Göteborgs Stad har totalt fem parklekar/bemannade lekplatser, dessa ligger 

organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna. 

 

  

                                                      
3 Verksamhetsberättelse 2017 Parklek Östermalm 
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3 Utformningen av parklek 

 Uppdraget 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats. 

 Organisatorisk hemvist 

Förskolenämnden ansvarar enligt nämnden reglemente för uppgifter avseende 

kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen 

enligt skollagen och andra skolförfattningar.  

Förskoleförvaltningens bedömning är att Förskolenämndens verksamhet endast 

ska rikta sig mot barn i förskoleålder och att en parklek är inriktad mot barn 

och ungdomar från förskoleålder upp till mellanstadieålder.  

Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden 

till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete och 

att främja fritidsverksamheten i kommunen. Fritids-och folkhälsoförvaltningen 

svarar lämpligen för driften av parkleken, själv eller genom idéburet offentligt 

partnerskap (IOP). 

Tekniska nämnden har i uppgift att handlägga alla frågor rörande parker i den 

mån det inte ankommer på annan. Vidare åligger det Tekniska nämnden att 

handlägga alla frågor rörande projektering, byggnation samt skötsel/drift av 

Borås Stads lekplatser. Skötseln av en parklek ansvarar lämpligen Tekniska 

nämnden för. 

 Verksamhetsidé för Parklek 

Verksamhetsidén är att parkleken är en mötesplats för barn, ungdomar och 

föräldrar där det finns möjlighet att leka på lekplatsen men där också 

pedagogiska aktiviteter sker i grupp i samarbete med barn och ungdomars 

medföljande vuxna. Parkleken sker primärt genom utomhusaktiviteter i form av 

fritidsaktiviteter och utlånande av lekmaterial, men verksamheten i likhet med 

parklekarna i Göteborg och Stockholm behöver ha en fysisk lokal att utgå från. 

Om det är möjligt utifrån förskolans planering, parklekens placering och under 

förutsättning att erforderliga tillstånd ordnas kan Förskoleförvaltningens öppna 

förskola Tittut! regelbundet besöka parkleken. 

Verksamheten bör vara öppen på vardagar för att möta föräldralediga med 

barn, men också på helger för att möta föräldrar med barn i förskole- och 

skolålder. Den nämnd som får eventuellt uppdrag att införa parklek bör besluta 

om öppettider. Som exempel har Parkleken Plikta i Göteborg öppet i stort sett 

dagligen klockan 10-17. 

3.3.1 Målgrupp 

Verksamheten är barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och anhöriga. 

Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i verksamheten. 

Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap. 
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3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal 

Antal besökare är svåruppskattat utan beror på var i staden som en Parklek 

ordnas. Ett centralt läge genererar rimligtvis mer besökare från hela kommunen 

till parkleken, men ur ett kompensatoriskt perspektiv kan parklek i ett 

socioekonomiskt svagare område vara att föredra. 

3.3.3 Lokal och utemiljö 

Eventuell parkleken föreslås utgår från en befintlig eller kommande lekplats. 

Utöver förråd, cyklar lekmaterial, bänkar, bord och grillar, behöver parkleken 

ha en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver 

vara ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare 

kök, toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen 

med kontor, pentry, toalett och dusch. 

3.3.4 Bemanning 

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 

bemanning verksamheten behöver. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 

med utbildad personal (barnskötare och förskollärare) och kan därför i nuläget 

inte avsätta personella resurser till verksamheten. 

 Budget och drift  

Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos 

utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan 

eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.  

I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i 

kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan 

bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.  

4 Placering av en parklek 

 Stadsparken 

På Borås Stads hemsida beskrivs parken på följande sätt: 

 

”Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där besökaren 

får följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande 

buskar sätter sin prägel på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför 

parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under 

våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.  

 

Parken har stor betydelse som stadsbyggnadselement med sina 33 700 kvm och är en av de 

byggstenar som skapar vår stad tillsammans med hus, vägar och vatten. Den förskönar 

staden med sin kraftiga grönska och vackra planteringar. Den hjälper människor att 

orientera sig och fungerar som ett landmärke.” 
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I jämförelse med de ytor som Stockholm och Göteborg nyttjar till parklek är 

arealen i stadsparken mycket små. De gräsytor i parken som klarar en sådan 

aktivitet uppmäts till 1400 m2, de ligger i anslutning till Orangeriet. Under 

sommaren upplåts gräsytan till föreningar och evenemang flera gånger i veckan. 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns plats för 

flertalet av de saker som enligt den motion som utredningsuppdraget bygger på, 

bör finnas i en parklek såsom, grill, utegym, boulebana och pingisbord. Då ytan 

gränsar mot Viskan bedömer Förskoleförvaltningen att ytan är olämplig för 

parklek. Trots Stadsparkens relativt stora yta är de ytor som Tekniska 

förvaltningen bedömer vara lämpade för parklek små. På vintern finns en 

isbana som besökarna kan åka på som skulle kunna vara en del av parkleken. 

Fritidsbanken lånar ut skridskor. På sommarhalvåret är ytan reserverad till 

andra aktiviteter bland annat dans och musik.  

4.1.1 Lekplatsen 

Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås 

fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en 

form av utflyktspark där det finns fler och andra lekredskap än de som finns 

hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte 

minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder, men 

även äldre barn leker på lekplatsen. Lekplatsen är en statisk yta som inte 

uppmuntrar till fri eller kreativ lek. Detta leder i förlängningen till att barn går 

miste om många pedagogiska moment som är centrala i parklek. 

1400 m2 
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4.1.2 Orangeriet 

Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen 

en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen i lokalen parallellt bedrevs 

restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs. 

Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för 

Orangeriet. Med undantag för en mindre yta som disponeras av Fritidsbanken 

är hela Orangeriet uthyrt till operatören och går därför inte under en 

överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör 

bedömningen att det inte går att få fram lokaler för Parklek i Stadsparken. 

4.1.3 Den öppna förskolan Tittut! 

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare meddelat Förskoleförvaltningen att 

man vill minska fordonskörande i parken, därav hänvisas den mobila öppna 

förskolan till andra mer lämpliga parker där angöring inte utgör en trafikfara för 

de som vistas i parken och på lekplatsen. 

4.1.4 Sammantagen bedömning 

Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek, detta då ytorna 

som kan anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är 

uthyrt och kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms 

som svårt att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan 

medges inte fler byggnader i parken. Vidare får den mobila öppna förskolan 

Tittut! inte köra in i parken. 

 Annelundsparken 

Mindre än 1 km från Stadsparken ligger Annelundsparken. Annelundsparken är 

knappt tre gånger så stor som Stadsparken och mer än halva arealen är 

naturpark. På försommaren blommar azaleor och rhododendron och på en av 

terrasserna finns pionrabatter med ett 80-tal sorter. I parken finns fruktträd, 

bärbuskar, boulebana och grillplats. Parken ligger ett par hundra meter från 

busshållplats och har en besöksparkering utanför Annelundsvillan.  

4.2.1 Lekplatsen 

Lekfortet som ligger i Annelundsparken är stadens största lekplats. Lekplatsen 

har många olika lekredskap anpassade för olika åldrar och flera lekredskap är 

handikappanpassade. I anslutning till lekplatsen finns det grillmöjligheter och 

toaletter. Lekplatsen skulle med små medel kunna integreras i en parklek. Flera 

ytor finns kring lekplatsen för att bedriva parkleksaktiviteter på.  

4.2.2 Lokal 

I dagsläget saknas lokal för personalutrymmen eller lokal för förvaring av 

lekredskap. Gällande detaljplan medger ej uppförande av verksamhetslokal. Om 

verksamheten kan använda någon av de till parken angränsande kommunala 

fastigheterna får utredas särskilt.  
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4.2.3 Den öppna förskolan Tittut! 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att den mobila förskolan Tittut! får 

köra in och bedriva verksamhet från parkeringen utanför Annelundsvillan. 

Dock ej i direkt anslutning till lekfortet. 

4.2.4 Sammantagen bedömning 

Bedömningen är att Annelundsparken skulle kunna vara lämplig att anpassa för 

parklek, ytorna runt lekplatsen bedöms som lämpliga. Det som saknas idag för 

att kunna starta upp en parklek är lokal för att förvara lekredskap i och 

personal/verksamhetslokaler. Gällande detaljplan medger ej uppförande av 

verksamhetslokal. Om verksamheten kan använda någon av de till parken 

angränsande kommunala fastigheterna får utredas särskilt.  

 Bodavallen 

Fritids- och folkhälsonämnden har som ambition att utveckla Bodavallens 

idrottsområde till ett aktivitetsområde med allehanda fritidsaktiviteter. I 

dagsläget byggs en kombinerad isbana och konstgräsplan och det kommer att 

byggas en multiaktivitetsyta för barn och unga. I dagsläget är det fem föreningar 

som är aktiva på Bodavallen. På sikt hoppas Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

att ännu fler föreningar vill vara aktiva i området. 

Utöver uppstyrda föreningsaktiviteter kommer det också finnas möjligheter till 

spontanidrott och rörelse för olika åldrar på Bodavallen. Fritidsbanken planeras 

läggas i anslutning till området så möjligheten att låna utrusning för olika 

aktiviteter kommer att finnas i framtiden. Inom 5 år avser Fritids- och 

folkhälsonämnden bygga en lekplats, utegym och hinderbana i området. 

Ambitionen är också att det ska anläggas ett allaktivitetshus. Tekniska 

förvaltningen arbetar för att närliggande Bodakullen ska bli mer tillgänglig och 

öppnare, området kan nyttjas i en eventuell parklek. 

Eventuellt kan samverkan ske med Öppna förskolan Boda. 

4.3.1 Sammantagen bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att 

anlägga en parklek på Bodavallen. Då området fortfarande är i omdaning finns 

det fortfarande möjlighet att anpassa delar av området för parklek. 

Utomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas på idrottsytorna och på kommande 

lekplats. Inomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas i kommande 

allaktivitetshus. Eventuellt skulle delar av verksamheten i form av utlåning av 

lekredskap kunna ske i samarbete med Fritidsbanken. 

 Kronängsparken 

Avseende del av Norrby pågår ett detaljplanearbete4. Detaljplanens syfte är bl.a. 

att möjliggöra utvecklingen av Kronängsparken till en stor och sammanhållen 

park för boende på Norrby. Kronängsparken skulle kunna vara ett alternativ för 

parklek när parken är iordningställd. Norrbyhuset blir i så fall en naturlig 

utgångspunkt i parkleken. 

                                                      
4 Norrby Garvaren 15 med flera 
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4.4.1 Sammantagen bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att 

anlägga en parklek i Kronängsparken. Innan eventuellt beslut om parklek i 

Kronängsparken, behöver beslut fattas om Kronängsparkens kommande 

utveckling. 

 

Anton Spets 

Stadsträdgårdsmästare 

 

Olof Fredholm 

Enhetschef administration 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 

färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka 

användningen samt förbättra säkerheten av densamma. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 434 tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet förutsätter 

ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploateringsavdelning.  

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 

senast två år efter beslutet.          
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00526 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 

färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka 

användningen samt förbättra säkerheten av densamma. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 434 tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet förutsätter 

ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploateringsavdelning.  

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 

senast två år efter beslutet.          

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om 

anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434 

tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan.    

Nämnden skriver att Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig 

inriktning på fotboll. Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva 

barn och ungdomar. Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga 

verksamhet på sin egna anläggning Trollevi. Anläggningen består av en 

klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en elvamannagräsplan samt en 

konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.  

Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir 

begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen 

av planen även under den mörka årstiden. Planen ligger även idag för nära en 

slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid närkamper. För att eliminera 

riskerna vill föreningen schakta bort massor och anlägga en mur. Slutligen vill 

Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en 

mindre platsbyggd läktare. Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra 

att föreningen vill satsa på elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt 

att de gör förebyggande arbete så säkerhetsrisken minskar. 

 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
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föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.  

Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 

kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 

får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 

normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 

eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 

Anläggningslånet till Sparsörs AIK faller väl in i detta koncept. 

 

Beslutsunderlag 

1. KF skrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

3. Ansökan om anläggningslån från Sparsörs AIK   

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00067 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka 
användningen samt förbättra säkerheten av densamma 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om 
anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434 
tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. 
 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.  

Ärendet i sin helhet 
Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll. 
Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva barn och ungdomar. 
Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga verksamhet på sin egna 
anläggning Trollevi. 
 
Anläggningen består av en klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en 
elvamannagräsplan samt en konstgräsplan som anlades för 3 år sedan. 
 
Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir 
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen 
av planen även under den mörka årstiden. 
 
Planen ligger även idag för nära en slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid 
närkamper. För att eliminera riskerna vill föreningen schakta bort massor och 
anlägga en mur. 
 
Slutligen vill Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås 
samt en mindre platsbyggd läktare.   
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra att föreningen vill satsa på 
elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt att de gör förebyggande 
arbete så säkerhetsrisken minskar.         
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projekt 
konstgräs för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma                          

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
2. Sparsörs AIK 
 
 

 

Håkan Eriksson  
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

mailto:ks.diarium@boras.se


Sparsörs AIK 

 

Borås Stad 
C/O Att: Tommy Jingfors 
Fritids och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38 
501 80  Borås 
     Sparsör, 2019-03-08 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projektet 

konstgräsplan för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma 

Fastighet: Trollevi, Hovalidsvägen 3, 513 50  SPARSÖR 

Verksamhet 

Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och 
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka. Fotboll, vilket i 
dagsläget är vår främsta idrott utövas mest. Men tack vare vår multi-sportarena utövas även 
andra sporter spontant såsom basket, innebandy och skridskoåkning frekvent på densamma. 
Trollevi har i dagsläget en 11-mannaplan gräsplan och en 11-mannaplan konstgräsplan vilken 
anlades för 3 år sedan i samband med en uppgörelse mellan Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Vår ekonomi är i balans, klubben är aktiv och en viktig plats för de boende i närområdet, vilket 
varit en förutsättning för det vi här ansöker om. Vi är idag ca 300st aktiva barn och ungdomar 
i föreningen samt 550 medlemmar.    

I samband med det föregående projektet (vilket framgångsrikt är slutfört och tagit i drift) hade 
vi i beräkningarna att i ett senare skede anlägga en belysning av planen. Detta för att dela upp 
investeringen och även säkerställa att utnyttjandegraden blev i linje med förväntningarna. Vi 
kan idag konstatera att så är fallet och den anläggning som vi anlagt har blivit det som vi 
planerade. Medlemmar och aktiva är väldigt stolta och nöjda med den första fasen av projektet.  

Vi kan dock konstatera att utnyttjandegraden och användningen av konstgräsplanen kan ökas 
om vi investerar i en belysning. Vi kommer då att öka idrottandet till att även omfatta de 
månader då mörkret kommer tidigare. Dvs september-december samt mars-April vilket 
innebär ca 4-5 månaders mer nyttjandegrad (snö perioden ej inräknat).  

Vidare är tyvärr planens placering och omgivningens natur farlig när vi spelar 11 manna 
matcher på konstgräsplanen. Vi måste vi placera 4 stycken 7-manna mål (vilka används av 
våra barn och yngre spelare) vid sidlinjerna. Avståndet från sidlinje till nuvarande slänt 
respektive staket gör att målen bara placeras ca 1meter från sidlinjen vilket är en säkerhetsrisk 
vid närkamper och aktiva matcher för dem som blivit lite äldre. Vi behöver därför schakta bort 
lite massor, anlägga en mur och nergång från Sparsörs området så att vi enkelt och säkert kan 
komma ner till planen. Allt för att förbättra säkerheten och inhägna planen på ett optimalt sätt.  

Slutligen behöver vi införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en mindre 
platsbyggd läktare (sittplatser) för att våra åskådare på ett enkelt sätt kan kolla på fotboll. Vi 
planerar att bygga läktaren i egen regi efter att grundstommen är på plats.       

När allt detta är genomfört har vi en anläggning som kommer att vara redo för många års 
utnyttjande och spel.  

För att kunna genomföra det ovan nämnda ansöker vi härmed om ett anläggningslån för att 
klara av finansieringen.  



Sparsörs AIK 

 

Föreningens totala kostnad beräknas vara för detta slutgiltiga fas: 

 

1. Belysning 12st strålkastare & 6st belysningsstolpar  740 000 kr 
 

2. Schaktning, fundamentmontering och staketjustering   230 000 kr 
 

3. Avbytarbås 2st 6,25m, läktare,             
material och grundbyggnation      115 000 kr 

          

         Beräknade kostnader totalt:          1085 000 kr 

 

Vi vår förhoppning är att vi erhåller ett anläggningslån på ovan projektkostnad.  

Vidare kommer vi att ansöka om bidrag från Västgötaidrottsförbund för slutförande av 
projektet. Det finns ett regelverk som ger oss möjlighet till bidrag på max 400 tkr (50% av 
investeringen). 

Resterande del av finansieringen kommer vi att lösa med egna medel.   

 

Med hopp om ett positivt svar 

För Styrelsen i Sparsörs AIK, 

 

Anders Manfred 

Ordförande, Sparsörs AIK 

   

Bilagor 

- Finansieringsplan 
- Planskiss 

 

  



Sparsörs AIK 

 

Bilaga 1 – Finansieringsplan 

 

 

Investering     1085 000 kr 

Anläggningslån 40%  - 434 000 kr 

VFF  av belysningen 50% - 400 000 kr 

Egna medel   - 251 000 kr 

Summering                0 kr  
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr FOFN 2019-00067 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka 
användningen samt förbättra säkerheten av densamma 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om 
anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434 
tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. 
 
Beslutet förutsätter ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och 
exploateringsavdelning. 
 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.        

Sammanfattning av ärendet 
Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll. 
Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva barn och ungdomar. 
Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga verksamhet på sin egna 
anläggning Trollevi.  
 
Anläggningen består av en klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en 
elvamannagräsplan samt en konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.  
 
Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir 
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen 
av planen även under den mörka årstiden.  
 
Planen ligger även idag för nära en slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid 
närkamper. För att eliminera riskerna vill föreningen schakta bort massor och 
anlägga en mur.  
 
Slutligen vill Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås 
samt en mindre platsbyggd läktare. 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra att föreningen vill satsa på 
elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt att de gör förebyggande 
arbete så säkerhetsrisken minskar.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projekt 
konstgräs för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma                 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och Alexander 

Andersson (C): Möjliggör markbaserad solkraft! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen bifalls. 

 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna 

platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft. 

 

Datum 

2019-08-29 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-04 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-29 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00208 370 Programområde 5 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-06-11 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00208 370 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och Alexander 

Andersson (C): Möjliggör markbaserad solkraft! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna 

platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft.          

Sammanfattning 

David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2015-02-18 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen 

att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås Stad.           

Motionen har inte skickats på remiss. Kommunstyrelsen föreslår att motionen 

bifalls. 

Ärendet i sin helhet 

David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2015-02-18 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen 

att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås Stad.   

Motionärerna vill att Borås Stad ska skapa goda förutsättningar för en hållbar 

elproduktion, och där är solenergin en viktig del som på senare år har tagit 

stormkliv framåt. Tekniken för solceller utvecklas hela tiden och genom att 

utreda förutsättningarna för markbaserade solceller skapas möjligheter för 

privata företag eller för Borås Energi och Miljö AB att bygga en solcellspark.     

Motionen har inte skickats på remiss.  

Borås Energi och Miljö AB har i Borås Stads budget 2018 fått uppgiften att 

utreda och ta initiativ till en samägd solcellsanläggning. Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna platser som kan vara 

lämpliga för markbaserad kraft.    

Beslutsunderlag 

1. Motion av David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C): Möjliggör 

markbaserad solkraft!, 2015-02-18  
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



Borås  2015-02-19 

Möjliggör markbaserad solkraft! 

Den förnyelsebara energin ska på sikt utgöra 100 procent av Sveriges energiförsörjning. Varje dag 

strömmar solenergi motsvarande tusentals gånger det totala energibehovet in över jorden. Att ta 

tillvara den energin är en mycket viktig pusselbit för att lösa Sveriges och världens 

energiförsörjning i framtiden. Centerpartiet tror på marknadens kraft att se till att så blir fallet, 

men vi ser också att det offentliga ibland ska leda genom exempel. Centerpartiet föreslår därför 

att Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för en solkraftspark i Borås. 

På senare år har solenergin tagit stormkliv framåt. Solcellerna har blivit billigare, effektivare och 

smartare. Solceller är i många fall synonymt med att sitta på tak eller på stolpar på marken. Det 

finns också kreativa sätt så som att integrera solcellsparker över större parkeringsplatser. 

Med dagens teknik blir det också mer effektivt då solcellerna skulle kunna anpassas mer efter vart 

solen står på himlen. Med en solcellspark på mark som inte ska användas till något annat kan vi 

också lättare ställa om till ett fossilfritt energisystem som är mer skonsam mot miljön. 

Centerpartiet vill att Borås Stad ska skapa goda förutsättningar för en hållbar elproduktion. 

Genom att utreda förutsättningarna för markbaserade solceller skapar vi möjligheter för privata 

företag eller för Borås Energi och Miljö AB att bygga en solcellspark. Om en utredning ger vid 

handen att markbaserad solkraft skulle vara lämpligt bör kommunen ta fram en detaljplan för 

ändamålet.   

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås Stad i enlighet med 

motionens intentioner.  

För Centerpartiet 

David Hårsmar 

Alexander Andersson 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller 

som tak på parkeringsplatser! 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionens att-sats att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller 

förklaras besvarad.  

Motionens att-sats att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att utreda 

möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser 

bifalles.            

 

Datum 

2019-08-29 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-30 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-29 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2014-00678 370 Programområde 05 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-06-11 Magnus Widén  

  Avdelningschef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00678 370 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller 

som tak på parkeringsplatser! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionens att-sats att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller 

förklaras besvarad.  

Motionens att-sats att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att utreda 

möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser 

bifalles.            

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-

24 lämnat in förslaget att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att inrätta 

några parkeringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar samt att 

utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på 

parkeringsplatser. 

Motionen har skickats på remiss till Borås kommuns Parkerings AB, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Borås Energi och Miljö AB samt Tekniska 

nämnden.  

Kommunstyrelsen bifaller förslaget att Borås kommuns Parkerings AB ska 

utreda en storskalig utbyggnad av solenergi.    

Ärendet i sin helhet 

Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-

24 lämnat in förslaget att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att inrätta 

några parkeringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar samt att 

utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på 

parkeringsplatser. 

Motionären belyser att andelen elbilar ökar och bedöms öka stort framgent och 

menar att laddning av elbilar med platsproducerad solenergi är en både 

tilltalande och praktisk lösning. Flera platser runt om i landet arbetar redan med 

sådana system och motionären föreslår att Borås följer efter. 

Motionen har skickats på remiss till Borås kommuns Parkerings AB, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Borås Energi och Miljö AB samt Tekniska 

nämnden. Borås kommuns Parkerings AB avstyrker motionen då bolaget står 
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inför ett antal större investeringar som behöver prioriteras och därför anser att 

uppdraget inte är genomförbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Övriga 

remissinstanser ställer sig positiva och tillstyrker motionen. Tekniska nämnden 

påtalar att i ett första steg bör en utredning göras för att beskriva de tekniska, 

praktiska och ekonomiska förutsättningarna för solcellsdrivna 

laddningsstationer.  

Borås kommuns Parkerings AB har tidigare utrett möjligheten till solcellsdrivna 

laddplatser, men då tiden gått sedan dess bedömer Kommunstyrelsen att 

bolaget på nytt bör utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av 

solenergi på parkeringsplatser. Gällande förslaget att inrätta några 

parkeringsplatser med tak av solceller föreslår Kommunstyrelsen att inget beslut 

tas förrän utredningen ovan är gjord. En sådan investering får också anses ingå i 

bolagets befintliga uppdrag enligt ägardirektivet.       

Beslutsunderlag 

1. Motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på parkeringsplatser!, 

2014-09-24 

2. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på 

parkeringsplatser! från Tekniska nämnden, 2015-02-05   

3. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på 

parkeringsplatser! från Borås kommuns Parkerings AB, 2015-03-03   

4. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på 

parkeringsplatser! från Borås Energi och Miljö AB, 2015-03-11 

5. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på 

parkeringsplatser! från Samhällsbyggnadsnämnden, 2015-03-20 

  

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



KERSTIN HERMANSSON   2014-09-24 
CENTERPARTIET  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Solceller som tak på parkeringsplatser! 

 
I omställningen av energisystemet krävs nya lösningar. De gamla hjulspåren måste brytas och 
nytänkande premieras. Lösningar vi inte tidigare sett måste testas, och det offentliga måste gå 
före.  
 
Elbilarna är här för att stanna. Bilproducenterna har insett detta och andelen elbilar kommer att 
öka stort framgent är bedömningen. Men dessa bilar behöver laddas. Centerpartiet har tidigare 
motionerat om fri parkering för elbilar i stadskärnan och att det ska finnas god tillgång till ladd-
ning.  
 
Nu vill vi gå ett steg längre. Laddning av elbilar med platsproducerad solenergi är en tilltalande 
lösning som är praktisk på flera sätt. Vi i Centerpartiet tänker oss att solcellerna skulle kunna ut-
göra tak på parkeringsplatser, som då samtidigt erbjuder laddning med i princip ren el. Solcellerna 
bör kopplas till elnätet för att den tid då någon bil ej laddas kan elen levereras in i elnätet.  
 
System som detta arbetas det med på flera platser i landet, bland annat Akademiska Hus/KTH i 
Stockholm, Sjukhusparkeringen i Skövde samt Västra hamnen i Malmö. Här borde vi i Borås 
kunna följa efter.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att 
 
Uppdra åt Borås kommuns parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att i ett första skede inrätta några par-
keringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar. 
 
Uppdra åt Borås kommuns parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att utreda möjligheterna till en mera 
storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser.  
 
För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

Kerstin Hermansson 
 

 
 
 



 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Johanna Larsson 2015-03-12 Diarienummer 
2014/SBF0149 

 Kommunstyrelsen 

 

 

Motion: Solceller som tak på parkeringsplatser 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0678 

 

Nämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen. 
 

Nämndens yttrande 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig generellt positivt till att solcellsmoduler uppförs 
över parkeringsplatser i Borås, under förutsättningar att åtgärdsförslagen uppfyller de 
krav som ställs i Plan- och bygglagen och stämmer överens med gällande planer och 
bestämmelser.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppsättning av solcellsmoduler på tak 
eller som tak är bygglovspliktiga. En lämplighetsbedömning måste göras i varje enskilt 
fall.  
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
Kjell Classon 
Ordförande 
  Rita Johansson 
  Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

Borås 2015-02-13 

 
Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås    

Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB www.borasem.se 

     

Kommunstyrelsen 

Borås Stad 

boras.stad@boras.se 

 

 

  

 

 

Remissvar Motion: Solceller som tak på 

parkeringsplatser! 

 
Diarienummer: 2014/KS0678 
 
 
Borås Energi och Miljö ser positivt på att parkeringar förses med solceller för 
laddning av elbilar, därmed tillstyrker bolaget motionen. 
 
 
 
 

Borås Energi och Miljö AB 
 
 
 
 
Ulf Sjösten     
Ordförande     
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Nämnd/Bolag 
Handläggare, telefon 

Datum Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Motion: Solceller som tak på parkeringsplat-
ser! 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0678 
 

Bolagets beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 
Avstyrkan 
 
 

Bolagets yttrande i sammanfattning 
Solcellsdrivna laddplatser är positivt ur ett miljöperspektiv men inte genomförbart ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Styrelsen anser att bolaget behöver sina knappa ekono-
miska resurser till att bygga nya P-hus och P-däck. Bolagets styrelse har därför beslu-
tat att avstyrka Centerpartiets motion. 
 
 

Bolagets yttrande i sin helhet 
Centerpartiets förslag om laddning av elbilar via solcellsproducerad el är en tilltalande 
tanke ur ett miljöperspektiv. Rent tekniskt är det också fullt möjligt och genomförbart 
att bygga den här typen av anläggningar. 
Det är när man börjar studera det ekonomiska perspektivet som det uppstår en tvek-
samhet. 
 
Borås kommuns Parkerings AB har utrett frågan och har i det sammanhanget kontak-
tat både tillverkare, säljare och användare av anläggningarna. Alla är överens om att 
det inte går att uppföra laddplatser med solcellsproducerad el och få den affären att gå 
runt. Den gemensamma åsikten från alla dessa är att om man skall uppföra den här 
typen av anläggningar så måste man se det som marknadsföring för kommunen. 
 
Kostnaderna för att uppföra ett elnätsanslutet solcellstak för tre laddplatser är ca: 106 
kkr/år. Därtill kommer intäktsförluster för minskad beläggning med ca: 20 kkr/år. 
Totala kostnaden bli ca: 126 kkr/år för tre laddplatser med solceller. 
 
Borås kommuns Parkerings AB står inför ett antal större investeringar i P-däck och P-
hus de närmaste åren. En större utbyggnad av solcellsdrivna laddplatser av föreslagen 
modell skulle snabbt tränga undan bolagets ekonomiska möjligheter att bygga dessa 
nya anläggningar. 
 
Bolaget undersöker möjligheten att vid nybyggnation av P-hus, som ett miljöinitiativ,  
klä delar av fasaderna och eventuella tak med solceller för att därigenom driva en del 
av belysningen i anläggningarna med den lokalt producerade solcellselen.  
 
Borås kommuns Parkerings AB:s styrelse anser att bolaget med sina knappa ekono-
miska resurser skall prioritera nybyggnation av parkeringsanläggningar. Styrelsen av-
styrker därför motionen om solcellsdrivna laddplatser på bolagets markparkeringar. 
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
 
 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 

 
 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
 
 
 

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
 
 
Haralf Finlöf 
Ordförande 
 
  Lennart Johansson 
  VD 

 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Tekniska nämnden 
Handläggare, Alf Iwarson, 357455 

Datum 
2015-01-14 

Diarienummer 
2014/949           335 1 
 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Motion: Solceller som tak på parkeringsplat-
ser! 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0678 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker idén i motionen om att inrätta solcellsdrivna laddstat-
ioner för elbilar i Borås Stads parkeringsanläggningar. I ett första steg bör en utred-
ning göras för att beskriva de tekniska, praktiska och ekonomiska förutsättningarna 
för solcellsdrivna laddningsstationer enligt motionen. 

 

Tekniska nämndens yttrande 
För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har Kerstin Hermansson inkommit med 
motion som föreslår att solcellsdrivna laddningsstationer för elbilar anlägges av Borås 
kommuns Parkerings AB i sina parkeringsanläggningar. I ett första skede föreslås att 
parkeringsbolaget ges i uppdrag att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller 
för laddning av elbilar. Därefter förslås att uppdraget utvidgas till att utreda möjlig-
heterna till en mer storskalig utbyggnad av laddningsstationer drivna av solceller. 

Tekniska nämnden anser att idén med att kunna driva laddningsstationer för elbilar 
med solenergi är tilltalande. Inrättandet av parkeringsplatser enligt motionen föreslås 
föregås av en utredning som redovisar tekniska och ekonomiska förutsättningar för 
ett sådant projekt. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
   Gunnar Isackson 
   

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala 
(S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP) 
Solklart Borås 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen bifalles 

 

 

 

 

Datum 

2019-08-29 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-04 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-29 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00570 370 Programområde 05 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-06-11 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00570 370 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala 

(S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP): 

Solklart Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles.            

Sammanfattning 

Tommy Josefsson (S), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) och Tom 

Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08-16 

lämnat in förslaget att Borås Energi och Miljö AB får i uppdrag att ta initiativ 

till en samägd solcellspark.            

Motionen har skickats på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Borås 

Energi och Miljö AB. 

Motionens uppdrag är redan bifallet genom Borås Stads budget för 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Tommy Josefsson (S), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) och Tom 

Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08-16 

lämnat in förslaget att Borås Energi och Miljö AB får i uppdrag att ta initiativ 

till en samägd solcellspark.          

Motionärerna lyfter att utvecklingen av solceller går snabbt framåt och anser att 

det finns förutsättningar för att bygga en större markbaserad solcellsanläggning 

i Borås. De vill möjliggöra för både företag och privatpersoner att på ett enkelt 

sätt bli delägare i en solcellsanläggning och föreslår att Borås Energi och Miljö 

AB tar initiativ till en ekonomisk förening.  

Motionen har skickats på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Borås 

Energi och Miljö AB. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen förutsatt 

att en noggrann lokaliseringsstudie genomförs och där den av nämnden 

framtagna solpotentialkartan kan komma till nytta. Borås Energi och Miljö AB 

tillstyrker också motionen men önskar som ett första steg genomföra en 

förstudie för att närmare säkerställa förutsättningarna.  

Kommunstyrelsen konstaterar att motionens uppdrag redan är bifallet genom 

Borås Stads budget för 2018 där Borås Energi och Miljö AB har fått i uppgift 
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att utreda och ta initiativ till en samägd solcellsanläggning. Även om 

Kommunfullmäktige valt att inte lyfta in uppdraget i ägardirektivet för Borås 

Energi och Miljö AB gäller uppdraget enligt budget. Motionen bifalles därmed.       

Beslutsunderlag 

1. Motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) 

och Tom Andersson (MP): Solklart Borås, 2017-08-16 

2. Yttrande över motion av  Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis 

Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP): Solklart Borås från Borås Energi 

och Miljö AB, 2017-10-09 

3. Yttrande över motion av  Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis 

Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP): Solklart Borås från 

Samhällsbyggnadsnämnden, 2017-11-08 

  

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Motion – Solklart Borås 
  

De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast explosiv, både i värl-

den och i Borås. Mellan 2015 och 2016 ökade kommunkoncernens totala produktion av so-

lenergi från 189 MWh till 289 MWh, enligt Borås Stads miljörapport.  

  

I år har kommunala industrifastighetsbolaget IBAB installerat en större anläggning på taket 

på sin kontorsfastighet på Olovsholmsgatan och Viskastrandsgymnasiets elever har monterat 

ytterligare cirka 400 kvm solceller till de 400 som gymnasiet hade sedan tidigare. 

  

Priset på solceller har fallit, intresset ökar stadigt och flera kommuner har kommit igång med 

så kallade solcellsfält. Vi tycker att förutsättningarna nu finns för att i bred samverkan bygga 

en större markbaserad anläggning också i Borås.  

  

Start i samverkan 

  

Vi vill möjliggöra för både företag och privatpersoner att på ett enkelt sätt bli delägare i en 

solcellsanläggning, även de som själva inte har tillgång till mark eller ett tak att montera en 

anläggning på. Därför föreslår vi att Borås Energi och Miljö tar initiativ till en ekonomisk för-

ening, enligt förebild från Helsingborg och Kalmar (se länkar nedan).  

  

Ett initiativ som detta faller väl in i Borås Energi och Miljös uppdrag och passar bolagets devis 

”vår dröm – en fossilbränslefri stad”. Borås Stad och Borås Elnät ska också medverka till att 

anläggningen kommer till stånd. Företag och medborgare bör involveras i ett tidigt skede. 

  

Byggande och drift med många mål 

  

Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbart producerat elenergi. En 

solcellsanläggning kan med små drifts- och underhållskostnader förväntas producera under 

mer än 30 år.  

  

Därtill vill vi att anläggningen kommer till nytta på flera andra sätt. Viskastrandsgymnasiets 

elever har redan monterat två anläggningar i anslutning till skolan och intresse finns att fort-

sätta med denna sorts mycket verklighetsnära utbildning. Gymnasiet kan med fördel involve-

ras i arbetet med en samägd solcellsanläggning. 

  

Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot studiebesök. 

På så sätt kan den utgöra kunskapsbank och inspiration för både boråsare och för gäster uti-

från. Ytterligare en möjlighet är att erbjuda grundskolor i Borås att besöka och följa produkt-

ionen vid anläggningen, som en del i undervisningen om energi och miljö. 

  



Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan investera i egen sole-

nergi ges på detta sätt möjlighet att bli delägare. 

  

I Helsingborg finns sedan nyår en anläggning av det slag vi tänker oss redan i drift och kom-

munägda Öresundskraft som var initiativtagare är villigt att bistå med råd om hur vi i Borås 

kan gå vidare för att förverkliga ett solfält hos oss. Mer information finns 

här www.solarpark.se. Även i Kalmar finns en verksamhet som kan tjäna som förebild: 

https://energirepubliken.se/kalmarsundsol/   

  

Vi föreslår att 

  

Borås Energi och miljö får i uppdrag att ta initiativ till en samägd solscellspark enligt motion-

ens intentioner och särskilt beakta följande: 

  

• Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och förvaltningar samt 

föreningar att köpa och äga andelar i solcellsparken.  

• För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till 

klimatkompensation genom investeringar i solceller. 

• Fältet bör placeras väl synligt t ex vid väg, järnväg och/eller gångstråk. 

• Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och kunskapsförmedling. 

  
  
Borås 2017-08-15 

 

Tommy Josefsson (V) 

Leila Pekkala (S) 

Dennis Söderberg (MP) 

Tom Andersson (MP) 

 

 



 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Datum 
2017-10-26 

Diarienummer 
2017/SBF0048 

 Kommunstyrelsen 

 

 

Motion: Solklart Borås 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0570 

 

Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen ”Solklart Borås” med nedanstående 
synpunkter. 
 

Nämndens yttrande 
I motionen föreslås att Borås Energi och miljö får i uppdrag att utreda förutsättningar 
inklusive kostnadsanalys till en samägd solcellspark. Tanken är att bygga en större 
markbaserad anläggning där både privatpersoner, företag, kommunala bolag, 
förvaltningar samt föreningar på ett enkelt sätt kan bli delägare i en solcellsanläggning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet, bland annat mot 
bakgrund av att den är i linje med Visionen Borås 2025. Motionen sammanfaller väl 
med ambitionen att Borås är en stad baserad på förnybar energi samt att invånare, 
näringsliv och organisationer medverkar i stadens miljöarbete. 
 
I motionen pekas det inte ut något lämpligt område eller fält för en solcellsanläggning. 
Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att en noggrann lokaliseringsstudie genomförs 
då det är många parametrar att ta hänsyn till vid en etablering av en solcellspark. Den 
av nämnden framtagna solpotentialkartan förväntas att komma till nytta vid 
lokaliseringsprövningen. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
Kjell Classon 
Ordförande 
 
   
 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små 

skolor på små orter 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

Datum 

2019-08-29 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00432 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2019-08-14 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
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Sida 
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Datum 

2019-07-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00432 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små 

skolor på små orter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås            

      

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25 

lämnat in rubricerad motion. 

Alftberg skriver i sin motion att när samhällsfunktioner försvinner från de 

mindre orterna så har bygdens skola blivit en allt mer viktig samlingsplats och 

nav för ortsbefolkningens engagemang. Ett särskilt bidrag för Borås stads små 

skolor på små orter infördes 2004. Han uppfattar det som att detta bidrag har 

använts som en budgetregulator under 2018 vilket sverigedemokraterna 

motsätter sig. I en tid av urbanisering och förtätning av centralorterna behöver 

landsbygdens attraktionskraft stärkas genom väl fungerande skolor. 

I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 tkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 i reglemente för  

Grundskolenämnden att nämnden har hand om de uppgifter avseende 

kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga 

uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 om principer för ny 

resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem.  

I denna modell ingår följande delar: Grundbelopp, strukturbelopp samt 

tilläggsbelopp. Fördelning av budget mellan de olika delarna inom 

resursfördelningsmodellen beslutas av Grundskolenämnden. 

Strukturbeloppet ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, vilket innebär 

att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I den nya 

resursfördelningsmodellen består strukturbeloppet av dels en socioekonomisk 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

fördelning och dels en fördelning till små skolor på små orter. Vilka skolor och 

orter som definieras som små ska fastställas av Grundskolenämnden. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för Borås stads 

Grundskolenämnd samt beslutat om ny resursfördelningsmodell för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem. Med anledning av innehållet i dessa 

beslut gör Kommunstyrelsen bedömningen att det är Grundskolenämnden som 

ska besluta vilket belopp som bidraget  till små skolor ska uppgå till.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Anders Alftberg: Stärk små skolor på små orter 

  

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Borås Kommunfullmäktige 
2019-04-25 

Motion 
 
 
 
 
 

Stärk små skolor på små orter 
 
 
Skolan är en viktig samhällspelare, och detta är än mer sant när det kommer till våra skolor 
på våra små orter.  När allt fler samhällsfunktioner försvinner från våra mindre orter så har 
bygdens skola blivit en allt viktig samlingsplats och nav för ortsbefolkningens engagemang. 
Flera av de mindre skolorna på våra små orter lever dock under svåra omständigheter; 
Kostnadsökningar för lokaler och personal, svårigheter att tillsätta behörig personal och 
bristande måluppfyllelse.  
 
I Budget 2004 infördes ett särskilt bidrag för våra små skolor på små orter, för att 
kompensera för de extra kostnader som dessa skolor hade. Skolor som till exempel Aplared, 
Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Kinnarumma och Svaneholm, fick ett extra tillägg 
på 450 tkr. Detta belopp kom under åren att justeras upp till 700 tkr, då man bedömde att 
detta behövdes för att säkra kvaliteten på dessa skolor. Under 2018 justerades beloppet ned 
trots att behoven kvarstod och till och med ökat. Man har med andra ord de facto använt 
denna post som en budgetregulator, vilket vi motsätter oss. 
 
Vi lever i en tid där urbanisering och förtätning av våra centralorter står i fokus för många av 
våra politikers beslut i kommunen, och i decennier har landsbygden fått stå tillbaka. Vi 
behöver på olika sätt stärka landsbygdens attraktionskraft så att fler barnfamiljer beslutar sig 
för att bygga sig en framtid där. En välfungerande skola är en viktig byggsten i detta arbete. 
 
 
 
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta, 
 
  
 
Att Fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 tkr  
 
 
 
 
 
 
 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remiss för Kulturstrategi Västra Götaland -och regional 

kulturplan 2020-2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen antar Kulturnämndens tillstyrkande remissvar för 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 som sitt eget 

och skickar in beslutet till Västra Götalandsregionen.       

 

 

Datum 

2019-08-29 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00452 1.1.2.1 Programområde 03 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-08-14 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00452 1.1.2.1 

  

 

Remiss för Kulturstrategi Västra Götaland och regional 

kulturplan 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Kulturnämndens tillstyrkande remissvar för 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 som sitt eget 

och skickar in beslutet till Västra Götalandsregionen.       

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har fått möjlighet att svara på remiss angående Kulturstrategi och 

regional kulturplan för Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen skickade 

remissen till Kulturnämnden för yttrande. Kulturnämnden beslutade 2019-06-

10 att tillstyrka Kulturstrategin och kulturplanen och skickade in sitt remissvar 

direkt till Västra Götalandsregionen utan att ärendet beretts i Kommun-

styrelsen. I detta läge när remisstiden gått ut får då Kommunstyrelsen i 

efterskott anta Kulturnämndens tillstyrkande av remissen som sitt eget och 

meddela Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Kulturnämndens remissvar   

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

2. Västra Götalandsregionen 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widen 

Ekonomichef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 
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Datum 

2019-06-10 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00069 1.1.6.5 
 

  

 

Yttrande över remissen Kulturstrategi i Västra Götaland 

– och regional kulturplan 2020 - 2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslag till Kulturstrategi i Västra Götaland 2020 - 

2023       

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till ny regional kulturstrategi har utarbetats av regionen i samverkan 

med kommunerna, med de verksamheter som har statliga medel inom 

samverkansmodellen, med civilsamhället, det fria kulturlivet och genom 

politiska dialoger. Efter remissbearbetning ska strategin antas av 

regionfullmäktige och gälla mellan åren 2020 och 2023.  

Kulturstrategin är mycket övergripande och ger inga konkreta förslag på hur 

olika förflyttningar kan ske. Det är inte heller avsikten med detta dokument 

som visar på långsiktiga prioriteringar. Strategin fungerar även som grunden för 

Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via 

kultursamverkansmodellen. De ekonomiska satsningar som kommer göras 

kommer beslutas i den årligt beslutade detaljbudgeten. 

 

Borås Stad, genom sin kulturnämnd och kulturförvaltning, har aktivt deltagit i 

arbetet genom dialoger och inspel. Strategin omfattar inte all utveckling, utan 

fokuserar på prioriterade förflyttningar som behöver genomföras i samverkan. 

Megatrender beskrivs vilket regionen överför till fem vägledande perspektiv för 

den kommande kulturpolitiken – Demokratisk öppenhet, Konstnärlig kvalitet, 

Social relevans, Ekonomisk potential samt Regional profilering. Detta leder i sin 

tur till fem strategiska områden – Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, 

Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken samt Öka internationaliseringen. 

Kulturnämnden ställer sig bakom dessa perspektiv och strategiska områden 

såsom de som mest verkar kunna följa och matcha en föränderlig framtid.  

 

Kulturnämnden anser att den nya kulturstrategin möjliggör fortsatt god 

samverkan mellan kommunen och regionen. Det delregionala arbetet beskrivs 

dock mycket lite, om än alls, vilket bör påpekas då detta är en viktig brygga 

mellan regionen och stadens kulturverksamheter.  

De områden som Kulturnämnden i Borås särskilt vill lyfta fram som de mest 

överensstämmande med hur det kulturpolitiska arbetet planeras utvecklas i vår 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

kommun är bibliotekens roll i det framtida samhället, de enda rum som på 

riktigt är tillgängliga för alla, demokrati i rumslig form. Likaså barnens rätt till 

kultur där Kulturskolan kommer spela en allt större roll framöver. Och som 

konst- och skulpturstad med textila traditioner är naturligtvis det fortsatta 

arbetet med bild- och formkonstens utveckling med förstärkning på 

samtidskonstområdet liksom arbetet för att stärka regionen som en nationell 

nod för form och design av stort intresse för Borås Stad. Ett fortsatt starkt stöd 

för att utveckla scenkonstområdet för att vidga invånarnas möjligheter att ta del 

av detta konstområde är givetvis också av stort intresse för Borås Stad som 

driver en scenkonstinstitution. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan  

2020 - 2023                 

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2019-05-29 

Beslutet expedieras till 

1. Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vgregion.se, RS 2019-03195 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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Sammanträdesdatum 

2019-06-10 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr KUN 2019-00069 1.1.6.5 

Yttrande över remissen Kulturstrategi Västra Götaland 
– och regional kulturplan 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker remissen Kulturstrategi Västra Götaland – och 
regional kulturplan 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 

 Ett förslag till ny regional kulturstrategi har utarbetats av regionen i samverkan 
med kommunerna, med de verksamheter som har statliga medel inom 
samverkansmodellen, med civilsamhället, det fria kulturlivet och genom 
politiska dialoger. Efter remissbearbetning ska strategin antas av 
regionfullmäktige och gälla mellan åren 2020 och 2023.  
Kulturstrategin är mycket övergripande och ger inga konkreta förslag på hur 
olika förflyttningar kan ske. Det är inte heller avsikten med detta dokument 
som visar på långsiktiga prioriteringar. Strategin fungerar även som grunden för 
Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via 
kultursamverkansmodellen. De ekonomiska satsningar som kommer göras 
kommer beslutas i den årligt beslutade detaljbudgeten. 

Borås Stad, genom sin kulturnämnd och kulturförvaltning, har aktivt deltagit i 
arbetet genom dialoger och inspel. Strategin omfattar inte all utveckling, utan 
fokuserar på prioriterade förflyttningar som behöver genomföras i samverkan. 
Megatrender beskrivs vilket regionen överför till fem vägledande perspektiv för 
den kommande kulturpolitiken – Demokratisk öppenhet, Konstnärlig kvalitet, 
Social relevans, Ekonomisk potential samt Regional profilering. Detta leder i sin 
tur till fem strategiska områden – Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, 
Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken samt Öka internationaliseringen. 
Kulturnämnden ställer sig bakom dessa perspektiv och strategiska områden 
såsom de som mest verkar kunna följa och matcha en föränderlig framtid. 

Kulturnämnden anser att den nya kulturstrategin möjliggör fortsatt god 
samverkan mellan kommunen och regionen. Det delregionala arbetet beskrivs 
dock mycket lite, om än alls, vilket bör påpekas då detta är en viktig brygga 
mellan regionen och stadens kulturverksamheter.  
De områden som Kulturnämnden i Borås särskilt vill lyfta fram som de mest 
överensstämmande med hur det kulturpolitiska arbetet planeras utvecklas i vår 
kommun är bibliotekens roll i det framtida samhället, de enda rum som på 
riktigt är tillgängliga för alla, demokrati i rumslig form. Likaså barnens rätt till 
kultur där Kulturskolan kommer spela en allt större roll framöver. Och som 
konst- och skulpturstad med textila traditioner är naturligtvis det fortsatta 
arbetet med bild- och formkonstens utveckling med förstärkning på 
samtidskonstområdet liksom arbetet för att stärka regionen som en nationell 
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Sammanträdesdatum 

2019-06-10 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

nod för form och design av stort intresse för Borås Stad. Ett fortsatt starkt stöd 
för att utveckla scenkonstområdet för att vidga invånarnas möjligheter att ta del 
av detta konstområde är givetvis också av stort intresse för Borås Stad som 
driver en scenkonstinstitution     

Beslutsunderlag 

1. Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan  

2020 - 2023        

 

 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)   Lena Sänd (S) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 17 juni 2019. 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Linnea Dahlin 
  

 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tilläggsuppdrag till detaljplan för Kristineberg, 

Gisseberget 1 (nytt VÅBO) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att utöka planarbetet 

så att ett nytt vård- och omsorgsboende inryms i redan pågående planarbete för 

detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1.  

 

 

 

Datum 

2019-08-27 Kerstin Hermansson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-03 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-29 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00881 3.1.1.0 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-08-15 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00881 3.1.1.0 

  

 

Tilläggsuppdrag till detaljplan för Kristineberg, 

Gisseberget 1 (nytt VÅBO) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att utöka planarbetet 

så att ett nytt vård- och omsorgsboende inryms i redan pågående planarbete för 

detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1.        

Ärendet i sin helhet 

I en lokaliseringsstudie för att hitta en ny lämplig plats för ett nytt vård- och 

omsorgsboende har platsen på Kristineberg bedömts som lämplig. En byggrätt 

för allmänt ändamål finns men behöver anpassas för att uppnå en optimal 

användning och helhetsbild tillsammans med övriga funktioner som planeras i 

området.  

 

Kommunstyrelsen gav 2017-10-23 positivt planbesked för en detaljplan på 

Kristineberg, Gisseberget 1 för bostäder. I det uppdraget skulle 

detaljplaneuppdraget även samordnas med ombyggnad av förskolan på plasten 

samt möjliggöra för att övriga offentliga verksamheter att finnas kvar. 

Planarbetet ska ske i nära samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att utöka planarbetet 

så att ett nytt vård- och omsorgsboende inryms i redan pågående planarbete för 

detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

3. Vård och äldrenämnden 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Sjömarken, 

Räveskalla 1:348 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande 

 

 

 

Datum 

2019-08-29 Kerstin Hermansson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-02 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00595 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-07-03 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
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Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00595 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Sjömarken, 

Räveskalla 1:348 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande. 

Ärendet i sin helhet 

Exploatören ansöker om att bygga flerbostadshus på fastigheten Räveskalla 

1:348 i Sjömarken. Fastigheten används idag som industri.  

Exploateringen ligger i linje med översiktsplanen eftersom fastigheten ligger i 

utvecklingsstråket mellan Borås och Sandared. Det finns dessutom ett stort 

intresse för bostäder på orten.  

Fastigheten ligger intill järnvägen och det finns därför en rad frågor kring 

trafikbuller, vibrationer och risk för farligt gods som behöver utredas. 

Trafiksituationen är problematisk på Göteborgsvägen med köbildning vilket 

påverkar ett antal detaljplaner i området. Trafikfrågan behöver därför lösas för 

att inte bromsa Sjömarkens utveckling. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbeskred för Räveskalla 1:348, 2018-08-24 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 





BILAGA 1 - IDÉSKISS (1/2)

Bilaga till planbesked Räveskalla 1:348 (augusti 2018)



BILAGA 1 - IDÉSKISS (2/2)

Skisserna är ej skalenliga och skall ej ses som ett slutgiltigt förslag från fastighetsägarens sida, utan en-
dast utgöra ett tidigt förslag. Inspiration har hämtats från fastigheten Räveskalla 1:83.

Bilaga till planbesked Räveskalla 1:348 (augusti 2018)



Instans 
Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Granskningsyttrande detaljplan Centrum, Kv Hugin 1, 
10 och 11.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.  Detaljplanen får inte antas innan 
bankgaranti inlämnats, i enlighet med exploateringsavtal 

Datum 

2019-09-10 Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

      Tillstyrkes

      Alternativt förslag

Datum 

2019-09-11 Andreas Exner 
Kommunalråd 

      Tillstyrkes

      Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00569 3.1.1.1 Programområde 4 
Handläggare: Charlotta Tornvall 

Datum 

2019-08-29 Bengt Himmelmann 
Avdelningschef 

SP3 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-09-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00569 3.1.1.1 

Yttrande över granskning detaljplan för Centrum, Kv 
Hugin 1, 10 och 11. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.  Detaljplanen får inte antas innan 
bankgaranti inlämnats, i enlighet med exploateringsavtal 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. 
Detaljplanen medger bebyggelse i sex våningar, där den sjätte våningen 
utformas som indragen takvåning. 

Planförslaget skickade på samråd (delegationsbeslut Pl 2016- 16) mellan 14 
november och 18 december 2016. Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot 
planförslaget i samrådsskedet. 

Granskningshandlingen innebär ett antal ändringar jämfört med 
samrådshandlingen. Dessa är de viktigaste:  

 Planområdet har utvidgats med en del av Stengärdsgatan, där bestämmelser
angående markhöjd har införts.

 En justering av egenskapsbestämmelsen g1 har gjorts.

 Egenskapsbestämmelse g2 har lagts till.

 Bestämmelse angående högsta antal våningar har lagts till.

 Bestämmelse om entréernas höjdsättning har lagts till.

 Bestämmelse om fasadmaterial inom E-området har lagts till.

 Redovisning av ett justerat exploateringsförslag har lagts till i
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande 
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Detaljplanen medger 
bebyggelse i sex våningar, där den sjätte våningen utformas 
som indragen takvåning.
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1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande 
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. 

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom 
att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också 
stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen 
ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt 
beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter. 

Planområde
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, 
några hundra meter från Stora torget. Planområdet är      
1288 kvadratmeter och avgränsas av fastigheterna Hugin 9 
och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan mot 
norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd. 

Gällande detaljplan
För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja 
m.fl.) från 1938. Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en 
till fyra våningar samt två fristående bostadsbyggnader i tre 
våningar. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 §750 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har 
initierats av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden 
gav den 24 maj 2012 §125 samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslöt 2016-10-25 §Pl 2016-000016 via delegation att sända 
planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 14 
november –  18 december 2016.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2016 
Granskning 1:e kvartalet 2019 
Antagande 3:e kvartalet 2019 
Laga kraft 4:e kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
är möjlig vid årskiftet 2019/2020. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i stadskärnan och följer Borås 
rutnätsstruktur. Omkringliggande kvarter varierar med 
helt eller delvis stängda kvarter och bebyggelser har olika 
utförande och ålder. Planområdet har tidigare varit bebyggt. 

Idag är planområdet delvis obebyggt och består av en 
parkeringsplats och en transformatorstation. En trädrad 
sluter gaturummet utmed Stengärdsgatan. 

Ny bebyggelse
På uppdrag av exploatören har ett bebyggelseförslag för 
planområdet tagits fram av arkitektkontoret Tengbom 
(2019-03-01). Förslaget består av fyra sammanbyggda 
byggnader med var sin trappuppgång, som ligger parallella 
med grannhusen inom Hugin 9 och 11. I bottenvåningen 
finns lokaler för mindre verksamheter som t.ex. pizzeria, 
kvarterslivs, frisör eller dylikt. Här finns även rum för 
cykelförvaring och miljörum. På innergården, delvis under 
bostäderna, finns markparkering för bilar, samt infart till 
parkeringsgaraget inom Hugin 11. Bilparkeringen har infart 
från Skolgatan och utfart mot Södra Kyrkogatan. Den 
befintliga transformatorstationen på parkeringsplatsen flyttas 
till ett läge utmed trottoaren vid Södra Kyrkogatan. 

Planförslaget tillåter byggnader upp till sex våningar. Den 
sjätte våningen ska utformas som indragen takvåning, 
vilket innebär att den nya bebyggelsen kommer att upplevas 
som fem våningar hög från gatan. Takfoten för den nya 
bebyggelsen kommer att hamna cirka 2 meter under takfoten 
på den befintliga bebyggelsen inom kv Hugin (fem våningar 
hög med inredda vindar).  Befintlig bebyggelse vid Skolgatan 
är mellan två och sju våningar, vid Stengärdsgatan mellan tre 
och fyra våningar och vid Södra Kyrkogatan mellan två och 
sex våningar. 

Stadsbild och gestaltning
Omgivningen består av bebyggelse i olika stilar och 
uppförande. Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och 
har tidigare kantats av mindre trä- och stenhus. Kvarteren 
runt omkring planområdet har över tid ersatts med nyare 
bebyggelse vilket gör att stadsbilden varierar. Söder om 
planområdet finns ett antal lägre och äldre hus bevarade 
och norr om planområdet finns betydligt yngre och högre 
bebyggelse. Den äldre bebyggelsen är generellt placerad 
utmed gatan och skapar ett definierat gaturum. Mot 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.., Borås Stad, upprättad den 15 mars 2019.
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Illustrationsskiss över planerad bebyggelse på Hugin 1, vy mot nordöst med Stengärdsgatan och befintlig bebyggelse i kvarteret Heimdal i förgrunden (Bild: Tengbom).

Planområdet
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Stengärdsgatan och Skolgatan, där bebyggelsen är yngre är 
gaturummet mer öppet genom att innergårdar, entrérum 
och parkeringar placerats mot gatan. Det skapar ett luftigt 
stadsrum, ett kvarter in från Kungsgatan. 

Den nya bebyggelsen i kvarteret Hugin kommer att skapa ett 
mer definierat gaturum. I och med att en större öppen yta i 
stadsmiljön försvinner, kommer öppenheten i gaturummet 
att minska.

Historik och kulturmiljöer
Gatu- och kvartersstrukturen i den äldre rutnätsstaden, där 
kvarteret Hugin ingår, har till stora delar kvar den form 
som den gavs efter stadsbranden 1827. Under de snart 200 
år som har förflutit, har bebyggelsen genomgått enorma 
förändringar och utvecklats mot en väldigt splittrad och 
varierad stadsmiljö. Det gäller såväl byggnadsvolymer som 
fasadmaterial. Den splittrade stadsbilden har med tiden 
närmast blivit karaktäristisk för Borås. Det kulturhistoriska 
värdet i rutnätsstaden konstitueras därför främst av 
gatustrukturen och de äldre platsbildningar som i stort 
ligger fast sedan staden grundades. Stengärdsgatan utgör en 
välbevarad rest av den äldre rutnätsstaden. Upplevelsen av 
gatan förhöjs av beläggningen med så kallad fältsten, som 
idag är unik i Borås.  

I kvarteret Hugin har det inom minst tre olika epoker i 
stadens historia funnits bebyggelse. Idag domineras kvarteret 
av en parkeringsplats samt byggnader från 1950- och 1960-
talet. En äldre bebyggelse från tiden runt sekelskiftet 1900 
revs vid slutet av 1970-talet och dagens p-plats skapades. 
Närområdet innehåller byggnader vars ursprung spänner 
över en hundraårsperiod, från 1890-talet till 1990-talet. I 
anslutning till kvarteret Hugins sydvästra hörn finns två 
byggnader som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla  
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och som båda utgör 
bra exempel på sin tids stilideal. De båda är att betrakta 
som solitärer utan någon stark koppling till varandra eller 
sin omgivning. De skänker dock en, för Borås, ovanligt 
ålderdomlig karaktär åt Södra Kyrkogatan.   

Arbetsplatser
Planförslaget möjliggör arbetsplatser då lokaler i byggnaden 
kan användas för centrumverksamhet, t.ex. service, handel 
och samlingslokaler. 

Offentlig service
Engelbrektskolan är närmaste grundskola och ligger          
500 meter österut i stadsdelen Norrmalm. Kulturhuset med 
bibliotek och konstmuseum ligger 300 meter bort. Badhus 
finns i Stadsparken cirka 600 meter från området. Närmaste 
förskola ligger cirka 500 meter nordost om planområdet. 

Äldre bebyggelse utmed Södra Kyrkogatan, bild från planområdet mot söder.

Yngre bebyggelse utmed Skolgatan, bild från planområdet mot norr.

Yngre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot nordväst.

Äldre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot sydväst.
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Kommersiell service 
Borås centrumhandel finns i närområdet. En livsmedelsbutik 
finns 50 meter västerut, mitt i centrum. Detaljplanen 
möjliggör för mindre verksamheter.

Tillgänglighet 
Planområdet har goda förutsättningar för att uppnå god 
tillgänglighet från gata och parkering till entréer. Den 
föreslagna bebyggelsen ska vara tillgänglig för personer 
med rörelsehinder, dels mellan parkeringsplats och 
bostadsentré och dels inne i bostaden. Detta ska redovisas vid 
detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet omfattar del av Stengärdsgatan och angränsar 
till Skolgatan och Södra Kyrkogatan. Trafikflödet på dessa 
gator är relativt låg. Södra Kyrkogatan fungerar som en 
gångpassage mellan den västra och den östra delen av 
centrum. 

Trafikmängden i anslutning till kvarteret bedöms minska 
med anledning av att en allmän parkering försvinner. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns längs Yxhammarsgatan, två kvarter ifrån 
planområdet, i övrigt sker cykling i blandtrafik. Trottoarer 

Nuvarande parkering på Hugin 1 samt infart till garage i Hugin 9, bild mot nordöst. (Bild: Borås Stad)

Fasad mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan (Bild: Tengbom)

YXHAMMARSGATAN SKOLGATAN SÖDRA KYRKOGATAN TORGGATAN

K V A R T E R E T   H U G I N        V Y    M O T    V Ä S T E R   G E N O M   S A N D G Ä R D S G A T A N   O C H   ST E N G Ä R D S G A T A N

lgh

CYKLAR

CYKLAR
MILJÖRUM

MILJÖRUM

LOKAL

LOKAL

7 mars  2019

lgh



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

intilliggande verksamheter kommer att parkera på andra 
platser i centrum. Närmaste allmänna parkering finns vid 
Kulturskolan med 134 parkeringsplatser cirka 150 meter 
sydost om planområdet samt vid Caroli kyrka cirka 160 meter 
sydväst om planområdet med 13 parkeringsplatser. 

Enligt Borås Stads parkeringsregler (2017) ska det för 
flerbostadshus i centrum finnas sju bilparkeringsplatser 
per 1000 m2 BTA. Det innebär ett behov på 35 stycken 
bilparkeringsplatser för planerad bebyggelse. Parkeringsregler 
beskriver olika åtgärder som byggherren kan åtar sig att 
vidta som skapar förutsättningar för de boende att välja 
andra transportslag än bil. Om en byggherre önskar en 
sänkning av parkeringstalen, är det byggherrens ansvar att 
på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfyller kraven som 
ställs. Redovisningen ska ske skriftligt och kan göras genom 
exempelvis avtal, kontrakt eller parkeringsutredningar. I 
bygglovet beskrivs vilka förutsättningar som ska uppfyllas för 
att ett sänkt parkeringskrav ska bli aktuellt och därmed för 
att bygglov ska kunna ges. De åtgärdspaket som skulle kunna 
vara aktuellt för planområdet omfattar följande krav: 

Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter:

 » God tillgänglighet med kollektivtrafik (vilket definieras 

finns längs alla gator i området. Cykelparkering anordnas 
inom respektive fastighet. Borås Stads parkeringsregler 
(2017) anger krav på 25 cykelparkeringsplatser per 1 000 
m2 bruttototal-area (BTA). I exploateringsförslaget finns 
inomhusparkering för cyklar redovisad. 

Kollektivtrafik
Planområdet ligger centralt strax innanför centrumringen 
med cirka 900 meter till resecentrum. Området ligger i ett 
kollektivtrafiknära läge och är väl försörjt med lokalbussar 
med hög turtäthet. Närmaste busshållplatserna ”Allégatan” 
och ”Yxhammarstgatan” ligger cirka 150 meter från 
planområdet och hållplatsen ”Södra torget” ligger cirka 
500 meter från planområdet. Bortsett från närheten till 
resecentrum trafikeras området av sammanlagt nio busslinjer. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet används idag som en offentlig betalparkering 
med 37 parkeringsplatser som nyttjas av besökare till 
olika verksamheter, exempelvis intilliggande vårdcentral. 
Vårdcentralen har även egna parkeringsplatser i kvarteret 
Heimdal. Planförslaget innebär att parkeringen inom 
planområdet kommer att bebyggas. I och med att 
parkeringsplatserna försvinner kommer trycket på övriga 
parkeringsplatser i närområdet att öka. Besökare till 

Stengärdsgatan med planområdet till vänster, bild från norr. 
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av att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste 
hållplats och att denna hållplats vid ordinarie tidtabell 
har minst fyra avgångar per timme på morgonen/
början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av 
arbetsdagen)

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av 
entrén (max 35 meter bort).

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara 
inomhus eller under tak och vara lättillgängliga från 
markplan.

 » Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror.

 » Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

 » Tillgång till pump och verktyg.

Bostadspaket 2 – Bilpoolspaket:

 » En bilpool ska vara etablerad vid inflyttning. Både 
etablering av ny bilpool och anslutning till befintlig 
bilpool i närområdet godtas. 

 » Antal bilpoolsbilar/platser ska vara en styck för 
anläggningar som enligt grundtalen kräver upp till och 
med nio parkeringsplatser, två styck för anläggningar 
som kräver 10-59 platser och 5 % av den oreducerade 
efterfrågan för anläggningar som kräver 60 platser 
eller mer. Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga 
parkeringsplatser.  

 » Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga 
boende i bostadsfastigheten för minst fem år framöver 
och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran för de 
som vill vara med.   

 » Avstånd till bilpoolen är max 0,4 km.

 » Information om hållbart resande – t.ex. kollektivtrafik 
och bilpoolslösning – i samband med marknadsföring 
av bostäderna.

 » P-avgift för övriga parkeringsplatser.

Exploateringsförslaget uppfyller kraven enligt Bostadspaket 
1, vilket innebär att antalet bilparkeringsplatser som krävs 
kan reduceras med 15 %, enligt parkeringsreglerna. Det 
skulle för planförslaget innebära att det krävs 30 platser. Om 
även en bilpool etableras kan antalet bilparkeringsplatser 
reduceras med 25 %, till totalt 26 st. 

I exploateringsförslaget som ligger till grund för detaljplanen 
finns endast 18 platser redovisade. Om byggherren inte 
kan ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna 
fastigheten eller i annan gemensam anläggning, som i detta 
fall, kan det vara möjligt att göra så kallade parkeringsköp. 
Parkeringsköp innebär att byggherren istället för att ordna 
parkeringsplatsen betalar en viss summa pengar per  
parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp sker genom 
avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen, se 
genomförandebeskrivning.

Riksintressen för transport
Närliggande riksintressen för (väg eller järnväg) som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt.

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

Dagvatten
Exploateringen bedöms inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta 
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. 
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 
m2 hårdgjord yta
ska anläggas. Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga 
dagvattenledningar. En generell planbestämmelse reglerar 
att det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmark. 

Värme
Fastigheten kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns en elcentral med tillhörande 
ledningar inom fastigheten.

Avfall
Avfallshantering sker inom fastigheten. Fastighetsägaren 
ansvarar för detta. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall 
Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Utöver det rekommenderar Borås Energi 
och Miljö att man planerar för att kunna ha fullsortering med 
10 fraktioner i miljörummet.
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Närmaste återvinningsstation finns vid Borås kulturskola, 
cirka 150 meter sydöst om planområdet. 

Räddningstjänsten
Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 
50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör 
inte överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör 
således inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i brandposterna 
i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det 
ska byggas högre än fyra våningar bör vattenflödet vara 1200 
liter/min. Om räddningstjänsten förväntas kunna köra ut på 
ett underjordiskt garage ska bärförmågan hos garaget särskilt 
beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än fyra 
våningar). Räddningstjänsten eftersträvar att stegbilar ska ha 
ett maximalt axeltryck om 100 kN. 

Om utrymning från byggnader förväntas ske med hjälp 
av räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna 
maximalt ha 11 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre 
kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller 
liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med 
räddningstjänstens stegbil får byggnaderna maximalt ha 23 
meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast 
innehålla bostäder, kontor, industri eller liknande. 

Räddningstjänstens krav bedöms kunna tillgodoses. 
Avståndet från brandpost till planområdet är cirka 30 meter.

Grannfastigheten Hugin 11 innehåller enkelsidiga lägenheter. 
Om planförslagets genomförande innebär att dessa 
lägenheter inom Hugin 11 inte kan nås av räddningstjänstens 
höjdfördon, ska alternativ utrymningsväg för lägenheterna 
anordnas, t.ex. i form av en brandtrappa. Fastighetsägaren till 
Hugin 11 ansvarar för denna åtgärd. Innan planens antagande 
ska bygglov sökas för åtgärden. Vidare ska det, innan planens 
antagande, tecknas ett avtal mellan fastighetsägare av Hugin 
1 och Hugin 11 om finansieringen av åtgärden.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form 
av parkeringsyta. Längs Stengärdsgatan finns en rad med 
lövträd och buskar. Marknivån inom planområdet ligger 
mellan +146 och +147 meter i Borås höjdsystem.

Befintliga träd utmed Stengärdsgatan formar en allé som 
kommer att försvinna i och med att fastigheten bebyggs. 
Träden kommer att ersättas med nya träd, vilket har regleras 
i ett exploateringsavtal som har tagit fram för planen. För 
borttagandet av träden krävs dispens från biotopskydd och 
en dispensansökan är inlämnad hos länsstyrelsen. 

Lek och rekreation
Annelundsparken ligger inom 100 meter från planområdet 
och Stadsparken ligger 300 meter från planområdet. I 
parkerna finns lekplatser och promenadstråk.

Fornlämningar och kulturminnen
Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden 
som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen 
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens 
kvartersstruktur och bedöms inte skada fornminnet. 

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för 
bedömning om arkeologisk undersökning krävs. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av Tellstedt i Göteborg 
AB (2014-11-14). Under asfalten utgörs jordlagren inom    
fastigheten av fyllnadsmaterial av varierande karaktär 
(mullhaltig sand, tegelrester, sten och sandigt grus). 
Fyllnadsmassorna underlagras av hårt packad sandig morän. 
Bergsnivån är svår att utvärdera på grund av att jorden är 
fast. Jord-bergssonderingar har avbrutits på mellan fyra och 
sexton meters djup.

I samband med den geotekniska utredningen sattes fyra 
grundvattenrör. Vid observationstillfällena observerades 
inget grundvatten inom fem till sju meters djup i något av 
rören. 

Utredningen grundar sig på tidigare exploateringsförslag 
och bedömer att planområdet är lämpligt för tre punkthus 
i åtta våningar. Inga belastningsrestriktioner erfordras med 
hänsyn till sättnings- och totalstabilitetsförhållandena. 
Grundläggning av byggnaderna kan ske med platta på mark. 
Ställningstagande i den geotekniska utredningen bedöms 
vara fortsatt relevant för aktuell exploatering med anledning 
av att byggnadernas tryck mot marken rimligen inte kommer 
att bli högre.   

Enligt den geotekniska undersökningen utgör marken 
normalriskområde vad avser radon. Åtgärder för att 
klara tillåten radonhalt inne i byggnader hanteras in 
bygglovsprövningen och utförs vid genomförandet. 

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Structor 
Miljö Göteborg AB (2014-11-13). Planområdet har tidigare 
delvis varit bebyggt. I intilliggande fastighet Hugin 9 har en 
kemtvätt funnits i en butikslokal ut mot Kungsgatan. Under 
lokalen där tvätten var lokaliserad, finns två källarvåningar. 
Några spill/läckage av klorerade lösningsmedel till marken 
genom golvet kan därför inte ha skett. Fastigheten har med 
stor sannolikhet hela tiden varit ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Ledningarna går i Södra Kyrkogatan och 
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det är inte troligt att det funnits markförlagda ledningar 
från kemtvätten till aktuellt planområde. I övrigt har inga 
miljöfarliga verksamheter påvisats inom området. 

I provpunkterna närmast den f.d. kemtvätten inom 
Hugin 9 har inga klorerande lösningsmedel hittats i jord, 
porgas eller dagvatten. De utförda provtagningarna 
visar att förekommande ytliga fyllnadsmassor har låga 
föroreningshalter. Fyllnadsmassorna inom kvarteret Hugin 
bedöms därför inte utgöra några miljö- eller hälsorisker som 
kräver sanering eller andra åtgärder. 

Inom kvarteret Heimdal strax väster om planområdet 
påträffades spår av klorerade lösningsmedel på cirka 
fem meters djup samt i en trädkrona. Halterna bedöms i 
undersökningen vara låga och inte innebära några hälsorisker 
för människor som vistas i nuvarande eller framtida 
bostadshus. 

En kompletterande undersökning avseende klorerande 
lösningsmedel i Hugin 1 utfördes av Structor den 27 februari 
2017. Slutsatserna av denna undersökning är att det inte finns 
några spår av PCE inom planområdet, däremot finns spår av 
PCE strax väster om området. Uppmätta halter är låga (i nivå 
med de generella riktvärdena för känslig markanvändning) 
och bedöms inte utgöra betydande hälsorisker idag eller vid 
planerad markanvändning. De påträffade spåren av klorerade 
lösningsmedel föranleder enligt Structors bedömning att det 
inte finns några behov av saneringsåtgärder eller ytterligare 
undersökningar i nuläget. 

Vid nybyggnation bör grundläggning alltid utföras på ett sätt 
som säkerställer att inläckage av radongas inte sker, vilket 
även ger extra säkerhet för eventuella flyktiga föroreningar 
i marken. I samband med byggnation rekommenderas att 
miljökontroll utförs för att verifiera att det inte finns höga 
halter av klorerade lösningsmedel i marken. 

6. Vatten
Översvämningsrisk och strandskydd
Planområdet ligger cirka 300 meter från om Viskan. 
Området omfattas inte av strandskydd och påverkas 
inte av översvämningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där 
vissa av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. 

Det finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i 
normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för buller och luft.

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant 
sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden 
såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att 
dagvattensystemet förses med en ventil som kan stängas för 
att hindra att släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken 
lösning som blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Detaljplanen medger att en befintlig parkeringsplats 
bebyggs med bostäder och verksamheter. En omvandling av 
fastigheten innebär att närområdet befolkas med människor 
under stora delar av dygnet, vilket kan öka känslan av 
trygghet i kvarteret. 

Barnperspektivet
Lekmöjligheter för mindre barn finns i både Annelunds-
parken och Stadsparken. För äldre ungdomar finns stadens 
centrum som erbjuder närhet till skolor, kollektivtrafik, 
bibliotek samt fritidsanläggningar såsom bad- och 
idrottsplatser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafik 
bidrar till att skapa en rörelsefrihet för unga. Det finns också 
möjlighet att ta sig till intressanta målpunkter genom att gå 
eller cykla. 

Personer med funktionsnedsättning
Planförslaget skapar möjlighet att realisera servicebostäder, 
vilket skulle kunna ge personer med funktionsnedsättning 
tillgång till ett centralt beläget boende. 
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8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
med avseende på risk bedöms inte som nödvändiga.   

Buller
För detaljplanen gäller riktvärden för buller enligt Boverkets 
Allmänna råd 2008:1. 

En bullerutredning har genomförts av Structor Akustik 
AB (2019-03-07) och visar att den ekvivalenta ljudnivån 
uppgår till som mest 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Den 
maximala ljudnivån nattetid uppgår till som mest 77 dBA 
vid husets sydöstra hörn. Totalt beräknas dygnsekvivalenta 
ljudnivåer över huvudriktvärde (55 dBA vid fasad) för 23 
av 58 lägenheter. Dygnsekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
beräknas vid 10 av dessa 23 lägenheter. Dessa resultat medför 
att avsteg behöver göras från huvudregel enligt följande 
princip för avsteg (Boverket 2008: 1):

60–65 dBA: Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, 

Ekvivalent ljudnivå vid östra och västa fasaden (Structor Akustik AB)

under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida 
(högst 45 dBA vid fasad) eller en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

Kommunen bedömer att det finns skäl att göra avsteg från 
Boverkets huvudregel. Orsaken til detta är att planen är 
centralt belägen i tätorten och innebär en förtätning av 
stadsmiljön. 

Genom att förse de berörda 23 lägenheternas balkonger 
med akustiskt tätt räcke och ljudabsorberande undertak, 
samt för 16 av lägenheterna delvis inglasning (max 75%), får 
lägenheterna tillgång till ljuddämpad sida vid minst hälften 
av bostadsrummen. 

För att säkerställa att tillgång finns till en ljuddämpad 
uteplats i anslutning till bostäderna kan en gemensam 
uteplats anläggas på byggnadernas takvåning. Vid dessa 
uteplatser beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA 
eller mindre samt maximala ljudnivåer (kl. 06-22) om 70 dBA 
eller mindre.

Kravet för trafikbuller inomhus kan åstadkommas 
med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.

Högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasad.

Annars högst 50 dBA dygnsekvivalent och
högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid,
vid fasad för minst hälften av bostads-
rummen.

Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin
Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad med
täta balkongräcken och 75 % inglasning i
utsatta lägen, från vägtrafik år 2030.

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

3

INN

2019-03-06

Översikts- och orienteringsbild

Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA

 > 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
<= 50

Elevation
in m

 <= 20
20< <= 40
40< <= 60
60< <= 80
80< <= 100

100< <= 120
120< <= 140
140< <= 160
160<  

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Västra fasaden

Elevation
in m

 <= 20
20< <= 40
40< <= 60
60< <= 80
80< <= 100

100< <= 120
120< <= 140
140< <= 160
160<  

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Östra fasaden
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Maximala ljudnivåer vid uteplats (Structor Akustik AB)

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid uteplats (Structor Akustik AB)

Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden (Structor Akustik AB)

L:\2018\2018-038 LE Hugin, bullerutredning forts, Cernera Projekt AB\Rapporter mm\2018-038 r01 rev03 Trafikbullerutredning.docx

Kv. Hugin, trafikbullerutredning
Rapport nummer 2018-038 r01

2018-03-23, s 11 (11)
rev03 2019-03-07

• Streckad blå: Balkong förses med akustiskt tätt räcke (1,1 m) och glasas in till 75 %.

Våning 1, markplan. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Våning 2–3. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Våning 4–5. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Takvåning. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Vid de gemensamma uteplatserna som planeras på takterassen beräknas, med ett 1,1 m högt
akustiskt tätt räcke kring våningen, dygnsekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA eller mindre samt 
maximala ljudnivåer (kl. 06-22) om 70 dBA eller mindre, se bilaga 5.

Kravet för trafikbuller inomhus kan innehållas med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 

Structor Akustik AB

Upprättad av: Isak Nilsson Granskad av: Lars Ekström
Reviderad av: Maja Karlsson Granskad av: Isak Nilsson

Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

5

INN

2019-03-06

Dygnsekvivalenta ljudnivåer resp.
maximala ljudnivåer för medeltimmen vid
gemensamma uteplatser, från vägtrafik år
2030.

Översikts- och orienteringsbild

Högst 50 dBA dygnsekvivalent respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå för medel-
timmen vid en uteplats i anslutning till
bostad.

Dygnsekvivalent respektive
maximal ljudnivå för medel-
timmen kl. 06-22, c:a 1,5 m
över gemensam uteplats.

Förklaring
Tätt räcke 1,1 m

Ekvivalent ljudnivå dagtid i dBA

 > 65
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 45 - 50
 40 - 45
 <= 40

Skala 1:300
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Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

5

INN

2019-03-06

Dygnsekvivalenta ljudnivåer resp.
maximala ljudnivåer för medeltimmen vid
gemensamma uteplatser, från vägtrafik år
2030.

Översikts- och orienteringsbild

Högst 50 dBA dygnsekvivalent respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå för medel-
timmen vid en uteplats i anslutning till
bostad.

Dygnsekvivalent respektive
maximal ljudnivå för medel-
timmen kl. 06-22, c:a 1,5 m
över gemensam uteplats.

Förklaring
Tätt räcke 1,1 m

Ekvivalent ljudnivå dagtid i dBA

 > 65
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 45 - 50
 40 - 45
 <= 40

Skala 1:300
0 1,5 3 6 9 12

m

Maximal ljudnivå i dBA
> 85
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
<= 65

Skala 1:300
0 1,5 3 6 9 12
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Grön: Innehåller riktvärdet om 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utan åtgärder.
Streckad grön: Erhåller ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen utan
åtgärder. Ljuddämpad sida markeras med grön pil.
Rosa: Innehåller riktvärdet om 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå med åtgärder.
Streckad rosa: Erhåller ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen med
åtgärder. Ljuddämpad sida markeras med rosa pil.
Blå: Balkong/terrass förses med ett akustiskt tätt räcke (1,1 m).
Streckad blå: Balkong förses med akustiskt tätt räcke (1,1 m) och glasas in till 75 %.
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Skuggpåverkan
I Boverkets byggregler finns riktlinjer definierade angående 
solljus. Där anges att bostäder minst ska ha ett rum med 
tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart (Boverket 
1991) anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om 
minst fem timmar sol mellan kl 9.00 - 17.00, vid vår- och 
höstdagjämning, för bostaden och lekytor och sittplatser i 
närmiljön. Mindre lägenheter om högst 35 kvm behöver dock 
inte ha tillgång till direkt solljus. 

Solstudien ovan visar att samtliga lägenheter i den nya 
bebyggelsen har tillgång till direkt solljus på vår- och 
höstdagjämning. Från någon enstaka timme i lägenheterna 
vid Skolgatan till alla timmar mellan solens upp- och 
nedgång för takvåningarna. 

Den nya bebyggelsen innebär en omfattande skuggning av 
västerfasaden av Hugin 9 och 11. Nedan redovisas en tabell 
över soltimmarna på västerfasaden. Antalet sammanlagda 
soltimmarna mellan kl 9.00 - 17.00 på västerfasaden inom 
Hugin 9 & 11 minskar därmed för de nedersta enkelsidiga 
lägenheter från 5.15 till 1.45 timmar och minskar för de 
genomgående lägenheterna på femte våningen från 6.45 till 
4.45 timmar. Förhållanden för bostäder inom den befintliga 
bebyggelsen uppfyller därmed kravet enligt Boverkets 
Byggregler angående tillgång till direkt solljus, dock uppnås 
för några bostäder inte rekommendationer angående fem 
timmar solljus på vår- och höstdagjämning mellan kl 9.00 - 
17.00. Även de enkelsidiga lägenheterna inom planområdet 
har tillgång till direkt solljus under en begränsad period 
under dygnet.

21 mars kl 12.15 21 mars kl 14 21 mars kl 17

21 juni kl 15.3021 juni kl 12.15 21 juni kl 20

Soltimmar på västerfasad på 
Hugin 9 & 11

Start Första skugga Fasad täckt av 
skugga

Soltimmar

Befintlig situation (Hugin 1 obebyggd)

21 mars kl 12.15 kl 17.30 kl 19 5:15-6.45

21 juni kl 12.15 kl 19 kl 21 6:45-8.45

Med ny bebyggelse

21 mars kl 12.15 kl 14 kl 17 1.45-4.45

21 juni kl 12.15 kl 15.30 kl 20 3:15-7.45

Tabell soltimmar västerfasaden Hugin 9 & 11
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Sturegatan 19a, ca 6 meter mellan fasader

Skolgatan 22, ca 6 meter mellan fasader

Lilla Brogatan 37, ca 4 meter mellan fasader

Karlagatan 14, ca 7 meter mellan fasader

Insyn
Planförslaget medger ett avstånd mellan den nya och den 
befintliga bebyggelsen på cirka nio meter (se utdraget 
ut illustrationskartan till vänster). För att kunna göra en 
bedömning av vad dessa avstånd innebär, visas ovan ett 
antal referenser från kvarter med 4 till 7 meter mellan 
byggnaderna, hämtade från centrala Borås. 
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Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt

Slänt
Stig
Mur

Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTA (Illustrationskartan visar exempel på maximalt byggrättsutnyttjande enligt planförslaget. Handlingen är inte bindande.)
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SBN/
DEL.
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Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Plangräns
Användningsgräns

BC

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven högsta
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppar, genomsiktliga
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som
ventilationsanordningar, sticka upp.

0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumfunktioner

Störningsskydd

Gemensamhetsanläggning

Bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag till överkant golvbjälklag) ska vara
minst 3,0 meter.

E

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 3 meter.

g1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella
föreskrivna riktvärden gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara mot en ljuddämpad sida.

Burspråk och balkonger får som högst sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata
med en fri höjd på minst 2,5 meter.

Mark och vegetation
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Utskjutande balkonger och burspråk får inte förekomma mot
Hugin 9 och 11.

f1

(B1C1) Bostäder, centrumfunktioner, med ett bottenbjälklag
+156 meter ovan kommunens nollplan.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 6 meter samt för
arbetsområde kring teknisk anläggning.

g2

GATA

Allmän plats
Gata

Utformning av allmänna platser
Föreskriven höjd över nollplanet

Teknisk anläggning

Högsta antal tillåtna våningar (fem). Utöver angivet högsta
våningsantal får vind inredas eller en indragen takvåning
anordnas, om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även
källare får anordas.

Högsta nockhöjd i meter.0,0

BN 2011-1508

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Job van Eldijk

2016-10-25

 Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på angränsande gata.

f2 Fasadmaterial ska stämma överens med fasad på
huvudbyggnaden inom fastigheten.

Teckenförklarning

+167

Förslagen byggnad

Uppskattad nockhöjd utifrån
tillåten byggnadshöjd

Entré till byggnad

Plangräns

+ 0,0

V
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Befintliga och föreslagna höjder på byggnader

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljö samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. Det finns normer för en 
rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid och ozon med flera. Luftföroreningshalten är 
högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. MKN för kvävedioxid 
(NO2) är ett årsmedelvärde på 40 μg/m3. MKN för partiklar 
i luften (PM10) är ett årsmedelvärde på 40 μg/m3.

Borås har sedan 1988 kontinuerligt mätt halter av 
kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. Sedan 2007 mäts 
även bensen och från 2008 PM10. År 2016 (senaste 
sammanställning) var årsmedelvärde för NO2 24 μg/m3 
inom Kungsgatans gaturum, vilket alltså understiger MKN. 
Årsmedelvärde för partiklar (PM10) var 14 μg/m3, vilket 
också understiger MKN. 

Som referens för planområdet kan även hänvisas 
till            kv Vulkanus, som ligger cirka 600 meter från 
planområdet, och cirka 100 meter från väg 40 och cirka 50 
meter från väg 42 (Arlagatan/Kungsgatan). För kv Vulkanus 
har en utredning av luftföroreningar tagits fram (COWI, 
2018-04-10) där en prognos för luftföroreningar år 2022 har 
gjorts. Utredningen visar att kv Vulkanus klarar MKN för 
både NO2 och MP10 år 2022 för både dygnsmedelvärdet och 
årsmedelvärdet. 

9. Planbestämmelser 
Följande bestämmelser gäller för planområdet: 

Markanvändning allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator.

Utformning allmänna platser
I planen bestäms gatumarkens höjd. Syftet med denna 
reglering är att skydda Stengärdsgatans kulturmiljövärden (se 
avsnitt Historik och kulturmiljöer).

Markanvändning kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bostadsändamål omfattar 
all form av boende av varaktig karaktär, samt även 
bostadskomplement som t.ex. parkeringar för boende och 
besökare, soprum m.m.

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lättillgängliga för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och 
samlingslokaler. 

Där bokstäverna (B1C1) är angivna får bostäder och 
verksamheter endast byggas över +156 meter över stadens 
nollplan, vilket motsvarar tio meter ovan befintlig marknivå. 
Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa att det finns 
utrymme för att nå transformatorstationen med kran, när 
delar av transformator måste bytas ut. 

Bokstaven E står för tekniska anläggningar. Inom detta 
område tillåts anläggningar såsom transformatorstationer, 
men även andra anläggningar. 

Utformning kvartersmark
Byggnader får uppföras i upp till sex våningar där den sjätte 
våningen ska utformas som indragen takvåning. Detta 
regleras genom bestämmelserna högsta byggnadshöjd, 
högsta nockhöjd och högst antal våningar. Bestämmelsen 
om byggnadshöjden anger att, utöver angiven högsta 
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppas, genomsiktliga 
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som 
ventilationsanordningar, sticka upp. 

Byggnadshöjden är avståndet mellan markens medelnivå och 
skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 
45 graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens 
tak, se figur på sidan 19. Bestämmelsen om högsta nockhöjd 
begränsar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion, 
där delar som sticker upp inte räknas in. Bestämmelsen om 
högst antal våningar (fem) anger att utöver angivet högsta 
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våningsantal får vind inredas eller en indragen våning 
anordnas om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även 
källare får anordnas. 

Planområdet är indelat i två områden där samma 
byggnadshöjd och nockhöjd gäller. Inom planområdet sluttar 
marken drygt två meter mot norr och denna uppdelningen 
ger möjlighet att räkna medelmarknivån inom respektive 
sektion.  

För att säkerställa ett rimligt avstånd mellan fasader 
mot innergården tillåts inte utskjutande balkonger och 
burspråk inom ett stråk på 2,4-2,9 meters bredd utmed 
fastighetsgräns med Hugin 9 och 11. Inom detta stråk är 
vidare byggnadshöjden begränsad till 4,0 meter, vilket 
möjliggör anordnandet av t.ex. ett skärmtak eller någon 
komplementbyggnad vid parkeringsplatsen, men ingen högre 
bebyggelse. 

För att skapa förutsättningar för verksamheter i 
byggnadernas bottenvåningar, finns det en bestämmelse som 
anger att bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag 
till överkant golvbjälklag) ska vara minst 3,0 meter.

För att undvika att Stengärdsgatan skulle överdäckas med 
utstickande byggnadsdelar, får burspråk och balkonger högst 
sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata. 

Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på 
angränsande gata så att tillgängligheten på Stengärdsgatan 
säkerställs. Detta gäller även entréerna till miljörummen 
inom kvarteret. 

Det är viktigt att nyttobyggnader såsom transformator-
stationer passar in i stadsmiljön. Därför anges att 
fasadmaterial inom E-området ska stämma överens med 
fasad på huvudbyggnaden inom fastigheten.

Mark och vegetation
Genom att fördröja dagvatten (regn- och smältvatten) blir 
belastningen på ledningsnäten och åarna mindre vid stora 
regn och vid snösmältning. Därför kräver planen att det ska 
finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmarken.

Störningsskydd
Byggnader ska placeras och utformas så att gällande 
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som 
inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden gäller att 
varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en 
ljuddämpad sida. 

Administrativa bestämmelser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
den del av Stengärdsgatan som ligger inom planområdet, 
och som är allmän plats inom planen. Det innebär att det 
är kommunen som fortsätter äga gatan och ansvara för dess 
skötsel. Eftersom detta är utgångspunkt för alla detaljplaner, 
anges det inte på plankartan. 

Genomförandetiden är fem år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

För området närmast Hugin 9 och 11 gäller en bestämmelse 
som anger att marken ska vara tillgänglig för en 
gemensamhetsanläggning (g1) för in-/utfart med en fri 
höjd på minst tre meter. Denna gemensamhetsanläggning 
säkerställer att de som använder parkeringsgaraget inom 
Hugin 11 kan fortsätta att köra över Hugin 1 för att nå 
garaget. I gemensamhetsanläggningen beskrivs hur ansvaret 
för drift och skötsel för denna gemensamma in-/och utfart 
ska fördelas. 

Även för en liten del av området för transformatorstationen  
E(B1C1) anges att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning (g2) för in-/utfart med en fri 
höjd på minst sex meter och för arbetsområde kring teknisk 
anläggning. Denna bestämmelse är till för att möjliggöra att 
området kan användas både för utfart från parkeringen och 
som arbetsutrymme som krävs kring transformatorstationen. 

Principer för att beräkna byggnadshöjd.
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Slutligen innehåller plankartan information om att det 
inte krävs någon planavgift för bygglovsprövning inom 
planområdet, eftersom kostnaderna för planarbetet betalas av 
exploatören genom ett plankostnadsavtal. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. 

Visionen innehåller sju strategiska målområden. Det handlar 
bland annat om att Borås ska vara en plats där många 
människor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, 
att företagen ska växa genom att samarbeta och att Borås 
centrum ska bli livligare med fler bostäder. Detaljplanen 
bidrar till visionen genom att möjliggöra en förtätning 
i närheten av stadskärnan med fler bostäder. Planen 
bidrar därmed särskilt till att nå målområdet ”Livskraftig 
stadskärna”. 

Planen bidrar även till målområdet ”Goda resvanor och 
attraktiva kommunikationer” genom att åtgärder för ett 
hållbart resande ska göras för den nya bebyggelsen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP2018, anger 
samhällsbyggnadsmål och planeringsprinciper för hållbar 
utveckling. Planen är förenlig med ÖP:ns målområdet ”en 
tät, sammanhållen och blandad bebyggelse” samt med ÖP:ns 
planeringsprinciper för bostadsbyggande och boendemiljöer, 
då bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till 
att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men 
även miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

För planen är följande mål relevant: ”Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt.”

Bostadsförsörjningsprogram
Detaljplanen möjliggör de strategiska målen 
avseende planering för hållbart boende i Borås Stads 
bostadsförsörjnings-program.  

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

 » Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med 
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och 
storlekar.

 » Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla 
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda 
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas 
byggnadernas höjd och exploateringsgrad.

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom 
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och 
framtida drift och underhåll. 

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark.

Borås Elnät AB ansvarar för att ansöka om ledningsrätt för 
att säkerställa rättigheten att bevara transformatorstationen 
inom den yta som avsätts för teknisk anläggning.

Avtal
Utmed Stengärdsgatan finns en trädallé bestående av nio 
glaslindar. För att exploatören ska kunna utnyttja den 
byggrätt som detaljplanen medger krävs att trädallén tas bort. 
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Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska reglera hur 
förlusten av träden ska kompenseras.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parker-
ingsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Borås Elnät AB och ägaren av fastigheten Hugin 1 behöver 
träffa avtal om flytt av befintlig transformatorstation.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Hugin 1 som ägs av 
Projekthus 10 i Borås AB samt del av fastigheten Innerstaden 
1:3 som ägs av kommunen. 

Inom planområdet finns i dag parkeringsplatser och en 
transformatorstation. Ytan används dessutom som tillfart till 
fastigheten Hugin 11. 

Parkeringsplatserna kommer inte kunna finnas kvar då 
detaljplanen ska genomföras. Eventuella nyttjanderättsavtal 
behöver sägas upp. 

Transformatorstationen ska flyttas till den yta som avsätts 
för teknisk anläggning (E) i detaljplanen. Rättigheten att 
använda ytan för transformatorstationen bör säkerställas med 
ledningsrätt.

Hugin 1 används som in-/utfart till garage och lokaler 
inom fastigheten Hugin 11. Denna funktion behöver 
även finnas kvar efter att detaljplanen genomförts. 
Gemensamhetsanläggning bör bildas för in- och utfart på de 
ytor som avsätts för gemensamhetsanläggningar (g1 och g2). 
I övrigt fordras ingen fastighetsbildning för att genomföra 
exploateringen. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en 
exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna 
ska finansieras av kommunen.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra 
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar samt kostnader för åtgärder som krävs för 
att genomföra byggnationen inom kvartersmark.

Exploatören ska ersätta kommunen för de träd som behöver 
avverkas utmed Stengärdsgatan till följd av exploateringen.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell 
gemensamhetsanläggning kommer att tilldelas ett andelstal 
i gemensamhetsanläggningen. De fastigheter som tilldelas 
andelstal i gemensamhetsanläggningen delar på kostnaderna 
för drift och underhåll av anläggningen.

Exploatören bekostar flytt av transformatorstationen. Borås 
Elnät AB bekostar lantmäteriförrättning för bildande av 
ledningsrätt för transformatorstationen, om inte annat 
överenskommes i avtal med exploatören.

Exploatören bekostar upprättandet av detaljplanen. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.

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

Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 17 oktober 1963 upphävs för 
fastigheten Hugin 1, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Structor Akustik AB, 2019-03-07). 

 » Geoteknisk utredning (Tellstedt i Göteborg AB, 
2014-11-14).

 » Översiktlig miljöteknisk undersökning (Structor Miljö 
Göteborg AB, 2014-11-13), 
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 » Kompletterande undersökning avseende klorerade 
lösningsmedel, Hugin 1 (Structor Miljö Väst AB, 
2017-02-27)

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

Plankonsult har varit Ramboll Sverige AB genom uppdrags-
ledare Job van Eldijk och handläggare Marcus Olofsson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Leila Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 2010:900 avseende planförslag upprättat 
den 21 oktober 2016 år har ägt rum under tiden 14 november 
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

Tolv remissinstanser och sju sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär ett antal ändringar jämfört 
med samrådshandlingen. Dessa är de viktigaste: 

 » Planområdet har utvidgats med en del av Stengärdsga-
tan, där bestämmelser angående markhöjd har införts.

 » En justering av egenskapsbestämmelsen g1 har gjorts. 

 » Egenskapsbestämmelse g2 har lagts till. 

 » Bestämmelse angående högsta antal våningar har lagts 
till.

 » Bestämmelse om entréernas höjdsättning har lagts till. 

 » Bestämmelse om fasadmaterial inom E-området har 
lagts till. 

 » Redovisning av ett justerat exploateringsförslag har 
lagts till i planbeskrivning och illustrationskarta. 

 » Tillägg har gjorts under avsnittet förorenad mark.

 » Ändringar har skett inom markanvändningsområde för 
tekniska anläggningar.

 » Avsnittet om luftkvalitet har kompletterats. 

 » En solstudie och referensbilder har lagts till. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 §750 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har 
initierats av fastighetsägaren. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 maj 2012 §125 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.

Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande 
enligt PBL 2010:900 3, SFS 2011:335. 

Planförslaget skickade på samråd (delegationsbeslut Pl 2016-
16) mellan 14 november och 18 december 2016.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Hugin, Borås Stad, upprättad 15 mars 2019.

1. Yttranden från remisspart 27

S1 Kommunstyrelsen  27

S2 Länsstyrelsen  27

S3 Trafikverket  28

S4 Tekniska nämnden 28

S5 Miljö- och konsumentnämnden   29

S6 Borås Energi och Miljö  29

S7 Borås Elnät  29

S8 Lantmäterimyndigheten 29

S9 Sociala omsorgsnämnden  29

S10 Kulturnämnden  30

S11 Räddningstjänsten  30

S12 Statens geotekniska institut (SGI) 31

2. Yttranden från sakägare 31

S13 Hugin 11  31

S14 Två boende vid Kungsgatan 32 31

S15 Fyra boende vid Kungsgatan 32 32
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Kommentar
Noteras

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att syftet med detaljplanen att förtäta 
centralt i Borås Stad inom kvarteret Hugin med fler bostäder 
är motiverat och lämplig. Området har god tillgång till 
kollektivtrafik. Kommunen behöver dock först visa hur 
frågor som rör hälsa kan lösas på ett bra sätt.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer för luft 
En luftutredning behöver tas fram som visar på vilka halter 
av luftföroreningar som förekommer i området. Om MKN-
värden för kväveoxider eller partiklar överskrids är området 
inte lämpligt för bostäder.

Buller 
Eftersom planen påbörjade 2012 så ska Boverkets Allmänna 
råd tillämpas vilket också anges i planbeskrivningen. Enligt 
Boverkets Allmänna råd ska en ljuddämpad sida definieras 
som högst 50 dBA ekvivalent nivå och inte 55 dBA som 
kommunen utgår ifrån i bullerutredningen.  Utredningen 
behöver därför visa hur man kan klara ljuddämpad sida på 
högst 50 dBA ekvivalentnivå, samt 70 dBA maxnivå på hela 
uteplatsen. Även planbestämmelsen behöver korrigeras så att 
den överensstämmer med reglerna i Boverkets Allmänna råd 
2008:1.

Definitionen av en ljuddämpad sida är inte enbart vissa 
”tystare” punkter innanför en inglasad balkong. För att 
det ska anses vara en sida ska hela fasaden för de aktuella 
bostadsrummen klara ljudnivåerna. 

Den utformning av husen som bullerutredningen bygger på 
visar inte att det är möjligt att klara nivåerna för ljuddämpad 
sida enligt Boverkets Allmänna råd och inte heller maxni-
våerna för uteplatsen för samtliga lägenheter. En annan 
utformning behöver övervägas så att kraven kan klaras. 
Utredningen bör visa på hur en sådan utformning skulle 
kunna se ut så att Länsstyrelsen kan avgöra om det kommer 
att vara möjligt att klara bestämmelserna.

Förorenad mark 
Den markmiljötekniska utredning som genomförts 2014 
visar på att man hittat spår av klorerade lösningsmedel i 
två provpunkter på grannfastigheten Heimdal, väster om 
planområdet. Dock har inga detekterbara halter hittats på 
fastigheten som nu planläggs, trots att en kemtvätt funnits i 
fastigheten öster om planområdet. 

Trots den genomförda utredningen anser Länsstyrelsen att 
det råder osäkerhet kring hur spridningen av föroreningar 
gått till som gör att det hittas spår av klorerade lösningsmedel 
i två provpunkter; grundvatten och trädkärna. Det behövs 
en utförligare undersökning som klargör hur det kan kom 
sig att föroreningar hittats i dessa provpunkter men inte i 
provpunkterna i det aktuella planområdet. Kan spridningen 
ha skett via ledningsgravar, avloppsrör eller liknande eller 
har man i undersökningen från 2014 trots allt missat en 
spridningsplym som ligger under Hugin 1?

Utifrån ovanstående behövs en bättre bedömning av riskerna 
för att föroreningar från kemtvätten finns på Hugin 1 med 
tanke på att två prover på grannfastigheten indikerar en 
spridning från kemtvätten i riktning under Hugin 1.

Beroende på resultaten av vidare undersökningar och 
bedömningar behöver kommunen sedan ta ställning till 
om det i planen behöver regleras med bestämmelser hur ev. 
föroreningar ska hanteras för att skydda människors hälsa.

Råd enligt PBL och MB  
Trafik 
Området angörs via det kommunala vägnätet som vidare 
ansluter till bland annat väg 40 i Annelundsmotet och 
Brodalsmotet som är av statlig väghållning. Trafikverket 
bedömer att trafikalstringen för området inte kommer vara 
speciellt hög då boendeparkering på 30-40 platser tillkommer 
samtidigt som 37 offentliga parkeringsplatser tas bort. Se 
Trafikverkets yttrande, daterat 2016-11-22.

Skuggpåverkan 
Kommunen anger att intilliggande bostäder kommer att få 
en ökad skuggning. Boverkets Bygg Regler (BBR) anger ett 
bör krav på minst 5 timmars solljus per dag för bostäder 
mellan 9.00 -17.00 vid vår-och höstdagjämning i bostaden 
och på närmiljöns lekytor och sittplatser. Länsstyrelsen anser 
att Boverkets byggregler bör eftersträvas vid nybyggnation. 
Det framgår ej om 5 timmars solljus per dag uppnås.

Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Hugin, Borås Stad, upprättad 15 mars 2019.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Kommentar
Miljökvalitetsnormer för luft    
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning 
av mätningar av luftföroreningar vid Kungsgatan samt 
en sammanfattning av slutsatser från en utredning av 
luftföroreningar inom kv Vulkanus, som också ligger intill 
väg 42 (Arlagatan/Kungsgatan). Mätningen och utredningen 
visar att luftföroreningar inte överskrider MKN för varken 
kvävedioxid eller partiklar. 

Buller        
Illustrationskartan visar ett reviderat exploateringsförslag för 
planområdet. Bullerutredningen för planen har reviderats 
med detta förslag som utgångpunkt och visar att bullerrikt-
linjer enligt Boverket 2008:1 uppfylls; vid de flesta lägenhe-
terna uppnås 55 dB(A) och de lägenheterna där bullernivån 
överskrider 55 dB(A) har en ljuddämpade sida med som högst 
50 dB(A) genom att balkongerna där är delvis inglasade. 
Bestämmelsen om buller på plankartan har justerats. 

Förorenad mark       
I intilliggande bebyggelse på fastighet Hugin 9 har en 
kemtvätt funnits i en butikslokal ut mot Kungsgatan. Under 
lokalen där tvätten var lokaliserad, finns två källarvåningar. 
Några spill/läckage av klorerade lösningsmedel kan därför 
inte ha skett till marken genom golvet. Fastigheten har med 
stor sannolikhet hela tiden varit ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Ledningarna går i Södra Kyrkogatan och 
det är inte troligt att det funnits markförlagda ledningar 
från kemtvätten till aktuellt planområde. En komplet-
terande undersökning avseende klorerande lösningsmedel 
på fastigheten Hugin 1 utfördes av Structor den 27 februari 
2017. Slutsatser av denna undersökning är att det inte finns 
några spår av PCE inom planområdet, däremot finns spår av 
PCE strax väster om området. Uppmätta halter är låga (i nivå 
med de generella riktvärdena för känslig markanvändning) 
och bedöms inte utgöra betydande hälsorisker idag eller vid 
planerad markanvändning. De påträffade spåren av klorerade 
lösningsmedel föranleder enligt Structors bedömning att 
det inte några behov av saneringsåtgärder eller ytterligare 
undersökningar i nuläget. 

Skuggpåverkan       
I Boverkets byggregler finns riktlinjer definierade angående 
solljus. Där anges att bostäder ska ha minst ett rum med 
tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart (Boverket 1991) 
anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om minst 
fem timmar sol mellan kl 9.00 - 17.00, vid vår- och höstdag-
jämning, för bostaden och lekytor och sittplatser i närmiljön.  

En solstudie har tagits fram av den nuvarande situationen 
och av förhållanden när planområdet bebyggs. Den nya 
bebyggelsen innebär att de sammanlagda soltimmarna mellan 

kl 9.00 - 17.00 på västerfasaden inom Hugin 9 & 11 minskar 
därmed för de nedersta enkelsidiga lägenheter från 5.15 till 
1.45 timmar och minskar för de genomgående lägenheterna 
på femte våningen från 6.45 till 4.45 timmar. Förhållandena 
för bostäder inom den befintliga bebyggelsen uppfyller 
därmed kravet enligt Boverkets Byggregler angående tillgång 
till direkt solljus, dock uppnås för några bostäder inte rekom-
mendationer angående fem timmar solljus. 

Kommunen bedömer dock att de nya och befintliga enkelsi-
diga lägenheterna får tillräcklig med dagsljus som kommer 
från reflektioner från omgivningen. Vidare finns det god 
tillgång till vistelseytor i närområdet med direkt solljus. 

S3 Trafikverket 
Trafikverket ställer sig positiva till att Borås Stad planerar 
för bostäder i en central och bebyggd miljö med närhet 
till bland annat service, arbetsplatser och kollektivtrafik. I 
detaljplanen har kommunen dessutom valt att anpassa antalet 
bilparkeringar med hänsyn till läge och funktion. Detta anser 
Trafikverket är en viktig aspekt i arbetet med förtätning  
av staden.  

Området angörs via det kommunala vägnätet som vidare 
ansluter till bland annat väg 40 i Annelundsmotet och 
Brodalsmotet som är av statlig väghållning. Trafikverket  
bedömer att trafikalstringen för området inte kommer vara 
speciellt hög då boendeparkering på 30-40 platser tillkommer 
samtidigt som 37 offentliga parkeringsplatser tas bort.  

Trafikverket noterar att kommunen har beaktat bullerfrågan 
och att detaljplanen styr att bebyggelsen kommer klara kraven 
i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). 

Kommentar
Noteras.

S4 Tekniska nämnden
För byggnationen krävs enligt gällande parkeringsnorm att 
40 st parkeringsplatser anlägges inom fastigheten. För att 
såsom förslås göra avsteg från gällande norm med 50 % (20 st 
p-platser) krävs ett säkerställande av förslaget till inrättande 
av bilpool över tid för att avsteget ska vara hållbart. 

Planområdet innehåller idag en allmän parkeringsplats med 
37 platser. Området är besöksintensivt med närliggande 
verksamheter som vårdcentral och systembolag. Som ersätt-
ning till dessa hänvisas till parkeringsplatser vid kulturskolan 
och Carolikyrkan, platser som enligt Tekniska nämndens 
bedömning redan idag har full beläggning.  
I detaljplaneförslaget konstateras: ”I och med att befintliga 
parkeringsplatser försvinner kommer trycket på andra 
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parkeringsplatser i närområdet att öka och besökare till 
intilliggande verksamheter behöver parkera på annan plats 
i centrum”. Frågan är hur dessa möjligheter ser ut idag och 
framledes med hänsyn till fortsatt förtätning i centrum.  

För att centrum ska utvecklas och vara attraktivt kräver 
Tekniska nämnden att staden tar ett helhetsgrepp i 
parkeringsfrågan och en plan för hur framtida förtätning 
av bostäder i centrum påverkar behovet av utbyggnad av 
parkeringsanläggningar som med fördel kan uppföras i 
anslutning till cityringen. 

Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat 
förslag till detaljplan. 

Kommentar
Synpunkt angående parkeringsfrågan vidarebefordras till 
kommunens avdelning för strategisk samhällsplanering. .

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget 
under förutsättning att man tar hänsyn till Miljöförvaltning-
ens synpunkter i det kommande planarbetet. 

Miljöförvaltningen tycker det är positivt att förtäta stads-
kärnan med bostäder som har nära till kollektivtrafik och 
övrig service vilket motiverar avsteget från förslaget till den 
kommande parkeringsnormen. Miljöförvaltningen noterar att 
resonemang om barnens behov av förskola och nära lekytor 
saknas i planbeskrivningen. 

Prover har tagits på marken på grund av misstänkt förore-
ning av f.d. kemtvätt i angränsande fastighet. Inga klorerade 
lösningsmedel har hittats. 

Miljöförvaltningen anser att i nuvarande planförslag kan 
både skuggpåverkan, buller- och luftkvalitetsproblemen vara 
negativa för människors hälsa. Risken för negativa hälso-
aspekter minskar betydligt om byggnaderna kan placeras så 
att de bildar ett slutet kvarter eller som ett U ihop med det 
befintliga huset mot Kungsgatan. 

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
avstånd till förskola och lekplats. 

Angående solljus och buller se kommentaren på Länsstyrel-
sens yttrande. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Ändra till följande:

Dagvatten 

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

Kommentar
Planbeskrivningen och plankarta har justerats i samråd med 
Borås Energi och Miljö. 

S7 Borås Elnät 
Elnät 
Borås Elnäts befintliga transformatorstation måste vara 
åtkomlig med kranbil/mobilkran då taket på transformator-
stationen kan behöva lyftas av. Vi kan inte acceptera att man 
bygger ut ovanför transformatorstationen, det behöver vara 
fritt uppåt.

Borås Elnät vill att man planlägger E-område inom hela 
BCE-området samt hela vägen ut mot Södra Kyrkogatan 
för att säkerställa transformatorstationen och elledningar i 
marken.

Borås Elnät anser att man måste titta närmare på detta med 
transformatorstationen så att man uppfyller ställda krav 
såsom åtkomst och utrymning. 

Elledningar till och från Transformatorstation kan komma 
att behöva flyttas pga. husbyggnationen, flytten av dessa 
bekostas av exploatören. 

Transformatorstationen har stor betydelse för befintliga och 
tillkommande byggnader då den försörjer närområdet med 
el.

Stadsnät 
Ingen erinran.

Kommentar
Plankartan har kompletterats med en markanvändningsbe-
stämmelse (B1C1) vilken anger att bostäder och verksamheter 
endast får byggas med ett bottenbjälklag + 156 meter över 
stadens nollplan, vilket motsvarar sex meter ovan befintlig 
marknivå. Området för tekniska anläggningar har i övrigt 
justerats i enlighet med Borås Elnät synpunkter. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

Kommentar
Noteras.
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S9 Sociala omsorgsnämnden
Nämnden har inget att erinra mot förslaget men har en 
önskan om att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av nämn-
dens synpunkter för målgruppen funktionsnedsatta. Inom 
nämndens ansvarsområde är bl.a. fokus på att funktions-
nedsatta invånare ska kunna inkluderas i samhället på lika 
villkor. Nämnden menar att ett sätt att nå måluppfyllelsen 
är att det tydliggörs i planbeskrivningen om tillgänglighet 
för funktionsnedsatta samt att det även är under avsnittet 
”Sociala perspektiv” inryms en beskrivning om funktions-
hinderperspektiv. Centrala boenden i form av servicebostäder 
ger målgruppen möjligheter att vara en del av dem som 
förverkligar Visionens målområde ”Livskraftig stadskärna” 
och utbudet av centralt belägna boendeformer bör även 
omfatta personer med funktionsnedsättning.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information 
gällande tillgänglighet för funktionsnedsatta invånare kopplat 
till planområdet. 

Under ”Sociala perspektiv” har text kompletterats med en 
beskrivning av funktionshinderperspektivet.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1, 
Borås Stad. 

Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och planområdet 
har tidigare varit bebyggt med mindre trä- och stenhus. 
Söder om planområdet finns några äldre lägre hus bevarade, 
medan området norr om har bebyggts med högre yngre 
byggnader. Den lägre äldre bebyggelsen är generellt placerad 
utmed gatan, medan högre yngre bebyggelse har innergårdar, 
entrépartier och parkeringar placerade mot gatan, vilket ger 
ett luftigt stadsrum trots en högre byggnadshöjd. Förslaget 
medger placering direkt mot gatan och en byggnadshöjd 
på sex våningar. Skalan är alltså anpassad till de högsta 
intilliggande husen, medan placeringen följer mönstret för 
de lägre husen. Då Stengärdsgatan är smal kommer den 
nya byggnadsvolymen och höjden att uppfattas som massiv. 
Byggnadshöjden bör därför minskas så att den nya bebyg-
gelsen bättre sluter an till gaturummet och stjäl minde solljus. 
Gaturummet kan annars komma att uppfattas som en mörk 
korridor. 

Kvarteret Hugin är en del av den äldre rutnätsstaden planerad 
efter stadsbranden 1827, vilken uppmärksammas i Kultur-
miljöprogrammet. Planförslaget följer rutnätsstadens struktur 
sedd från ovan, men den föreslagna byggnadshöjden vid den 
smala gatan avviker i stadsrummet. Generellt för rutnäts-
staden så trappas byggnadernas höjd ned närmare de centrala 
delarna. Även detta talar för att den tillåtna byggnadshöjden 

bör minskas för Hugin 1. 

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för 
bedömning om arkeologisk undersökning krävs. Planområdet 
hör till Borås äldsta delar och är en del av innerstadsområdet 
som Riksantikvarieämbetet uppmärksammat i Fornminnesre-
gistret då det innehåller kulturlager från 1600-talsstaden.

Kommentar
Planförslagets genomförande kommer att innebära stora 
förändringar i skala i jämförelse med den tidigare, sedan 
länge rivna bebyggelsen. Samtidigt kommer nya byggnader 
att till stora delar återskapa ett förlorat gaturum i rutnäts-
staden. Borås har sedan 1930-talet sett en kontinuerlig 
förskjutning av skalan på bebyggelsen i rutnätsstaden och 
under det senaste årtiondet har den processen fortsatt och 
dessutom accelererat. Det aktuella förslaget för Hugin speglar 
denna utveckling och är inte unik i denna del av Borås. I 
närliggande kvarter som Hermod, Magne och Trud finns 
exempel på bebyggelse där höjden på husen inte ”trappar ner” 
mot väster utan istället möter kringliggande byggnader med 
samma, eller en högre byggnadshöjd.  

Utifrån dessa överväganden gör samhällsbyggnadsförvalt-
ningen bedömningen att planförslaget innebär en acceptabel 
påverkan på stadskärnans kulturmiljövärden.   

Synpunkten angående arkeologisk undersökning läggs till i 
planbeskrivningen.

S11 Räddningstjänsten 
Den tänkta utformningen har lämnat plats för biltrafik 
till befintligt garage genom att lämna utrymme under 
utstickande balkonger. Det finns dock ingen möjlighet för 
räddningstjänsten att komma in med höjdfordon för att ta ner 
människor från de befintliga bostäderna, vilket är krav enligt 
gällande (och gamla) byggregler, samt lagen om skydd mot 
olyckor. Lägenheterna har gått att nå via parkeringsplatsen 
hittills.

Den föreslagna utformningen innebär även att räddnings-
tjänsten bara kan komma åt planerade bostadshus från en 
sida, Stengärdsgatan, vilket medför krav på genomgående 
lägenheter eller intern åtkomst till två utrymningsvägar 
(trapphus). Grundkravet är att samtliga lägenheter med föns-
terhöjd över 11 meter måste kunna nås av räddningstjänstens 
höjdfordon om inte det finns två tillgängliga utrymningsvä-
gar i byggnaden, vilket är mycket ovanligt i flerbostadshus.

Räddningstjänsten flaggade för denna problematik vid 
plangruppsmötet 2014-08-29, samt har varit i kontakt med 
aktuella planhandläggare i frågan under februari 2017.
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 » Räddningstjänstens åtkomst till befintliga bostäder för 
livräddning med höjdfordon måste lösas.

 » Utrymningsfrågan för planerade bostadshus bör lyftas 
och värderas för att inte tvinga fram krav på interna 
åtgärder som är dyra och/eller tar mycket boyta i 
anspråk.

Kommentar
Grannfastigheten Hugin 11 innehåller enkelsidiga lägen-
heter. Om planförslagets genomförande innebär att dessa 
lägenheter inom Hugin 11 inte kan nås av räddningstjänstens 
höjdfördon, ska alternativ utrymningsväg för lägenheterna 
anordnas, t.ex. i form av en brandtrappa. Fastighetsägaren till 
Hugin 11 ansvarar för denna åtgärd. Innan planens anta-
gande ska bygglov sökas för åtgärden. Vidare ska det, innan 
planens antagande, tecknas ett avtal mellan fastighetsägare av 
Hugin 1 och Hugin 11 om finansieringen av åtgärden.

S12 Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 
ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska 
frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, 
några hundra meter från Stora torget. Marken utgörs huvud-
sakligen av hårdgjorda ytor som underlagras av fyllning 
och friktionsjord. Utförd geoteknisk utredning syftar till att 
utreda grundläggningstekniska förutsättningar och lösningar. 
SGI har från geoteknisk säkerhetssynvinkel inget att erinra 
mot planförslaget eftersom det saknas naturliga förutsätt-
ningar för ras, skred, erosion och bergras/blocknedfall inom 
eller i anslutning till planområdet.

Kommentar
Noteras.

2. Yttranden från sakägare
S13 Hugin 11
Ägaren till fastigheten Hugin 11 upplyser om att det finns 
lägenheter i fastigheten som inte är genomgående. 

Kommentar
Se kommentar på räddningstjänstens yttrande. 

S14 Två boende vid Kungsgatan 32
Undertecknad som blir mer förbryllad ju mer man läser 
i detaljplanen över Hugin, jag trodde i min enfald att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerade en nybyggnad som 
tar hänsyn till stadens invånare, både i befintliga byggnader 
och nyproduktion, och att det var en anvisning till Järn-

grinden; vad ni planerat skulle dom följa, vidare protesterar 
jag med det bestämdaste följande angående nyproducerad 
fastighet på parkeringsplats Hugin. 

Byggnaden pressas ner på en yta som är alldeles för liten 
i förhållande till fastighetens storlek, ner i skuggan med 
balkonger och burspråk som inte får förekomma skyddat mot 
solens strålar, men det har arkitekten kompenserat med stora 
höga fönster så det är möjligt att få se himlen och få in en 
gnutta mer ljus i lägenheten i skuggan av Hugin 9 & 11 och 
allt som man ser från respektive balkonger och fönster är en 
fasad 6-7 meter ifrån varandra, och all form av  integriteten 
kommer att försvinna med panoramafönster så tätt inpå.

Parkeringssituationen har Järngrinden löst genom att 
åsidosätta och inte följa gällande parkeringsnorm, och 
dessutom konfiskera förhyrda parkeringar och placera dom 
till Järngrindens boende trodde jag var en omöjlig handling 
i Sverige. Det normala är att varje byggherre ansvarar för 
sina egna parkeringsplatser, får dom inte plats på marken får 
dom ordna parkering under husen, det sker i många länder 
i Europa enligt lag, och är det omöjligt, är det Järngrindens 
boende som skall parkera på Kulturskolan, har Järngrinden 
inte utrymme som krävs, är det fel plats som förtätningen 
sker på eller så får dom minska storleken på byggnaden 
så den får den plats som krävs. En sådan här idé kan bara 
frambringas för att tillfredsställa byggherrar och stadens 
politiker. Nybyggnadens storlek har ni föreslagit för att den 
skall vara lönsam, men med arkitektens hjälp är den högre 
och mer lönsam än vad planen säger. Hyresgäster som skall 
köpa lägenheter med stora fönster och balkonger som ligger 
helt i skuggan av Hugin, det blir ingen sol och parkering kan 
inte erbjudas, med utsikt mot en husfasad, bidrar inte till ett 
attraktivt boende och investering.

Balkonger åt väster borde vara ett bättre alternativ där dom 
får sticka ut högst 1,5 m mot gata den enda gata som finns 
är Sandgärdsgatan, som ni skriver i DP. Lite blomster på 
balkongen och sol till dom boende skulle förbättra trivsel 
och tillvaron betydligt.

Trafiksituationen på Stengärdsgatan som kommer att öka 
med nödvändiga transporter, färdtjänst, ambulans eller sjuk-
transporter mm. som stannar upp annan trafik, eller är syftet 
att använda trottoarerna som passage eller nyttja Närhälsans 
parkering för framkomlighet? Framkomligheten på Skolgatan 
kommer att begränsas betydligt och öka när den olagliga 
trafiken genom Hugins parkering försvinner eftersom Södra 
Kyrkogårdsgatan är enkelriktad åt öster, leds trafiken ner på 
Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan och upp på Skolgatan 
i väntan på utfart på Kungsleden, och vid Skolgatan 17 kan 
inte trafik mötas, parkeringsrutorna där är ett problem. 
Eller skall möjligheter till parkering minska ytterligare? Det 
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kommer att bli mycket avgaser och olägenheter för Skolgatan 
17 - 19, Närhälsan och Hugin 9.

Kommentar
Angående solljus se kommentaren på Länsstyrelsens yttrande. 

Planförslaget tillåter olika utformningar av balkonger inom 
planområdet och i nuvarande exploateringsförslag har ett 
antal lägenheter balkong mot väster. 

Kommunens stadsutvecklings- och parkeringspolicyn 
rekommenderar förtätning med bostäder och parkeringsköp 
inom centrum.

Nuvarande parkeringsplats inom planområdet ligger på 
en privat fastighet och fastighetsägaren följer kommunens 
rekommendationer för lämplig markanvändning inom 
centrum. 

Det bedöms att antalet trafikrörelser från och till planområ-
det kommer att minska när den nuvarande parkeringsplatsen 
försvinner. Vidare bedöms att det kringliggande gatunätet 
har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera de förändring-
arna som planens genomförande kan innebära. 

S15 Fyra boende vid Kungsgatan 32
I inledningen på Planbeskrivningen anges en föreslagen 
bebyggelse i sex våningar. Med tanke på närheten till befint-
lig bebyggelse anser vi att detta bör minskas.

Angående parkering föreslås i Dp, redan innan den nya 
parkeringsnormen är godkänd, att på fastighetsägarens 
förslag, göra avsteg från parkeringsnormen.

Bebyggelse 
I Dp framgår det att bebyggelsen regleras med en högsta 
byggnadshöjd och utöver denna får vind inredas. På plan-
kartan anges markhöjd från +145,5 till +147,5 med högsta 
byggnadshöjd 17,5 m. Detta ger en höjd på + 163 till + 165. 
På illustrationskartan anges uppskattad höjd från + 165 till 
+ 166,5. Något utrymme för inredd vind finns inte med de 
höjder som angetts. Sektionsbilden på sidan 5 är helt missvis-
ande då det enligt illustrationskartan i ena änden skiljer två 
meter och i andra änden ca en halv meter. Sektionsbilden 
visar en skillnad på ca fyra meter.

Vi föreslår att infart till och utfart från parkeringsområde 
mellan byggnaderna bör förses med motordrivna grindar och 
att själva parkeringsområdet avgränsas med vägg eller galler. 
Utrymmet mellan bilar och buskar används ofta idag till att 
förrätta naturbehov och om föreslagen bebyggelse uppförs så 
att parkeringen kan nås av utomstående, kommer utrymmet 
att bli ännu mera exponerat och den sanitära olägenheten att 

öka.

I Dp står också att balkonger och burspråk inte får förekom-
ma. På sidan 6 står det att balkonger och burspråk får sticka 
ut högst 1,5 meter. Detta är motsägelsefullt. Om balkonger 
och burspråk inte får finnas, kan de ju omöjligt få lov att 
sticka ut 1,5 meter. Olägenheten med balkonger, indragna 
eller utstickande, är att boende upplever sig iakttagna och den 
privata sfären krymper, om intilliggande fastighet kommer 
alltför nära. 

Fönstren på den föreslagna fastighetens östra sida är 
högre än normalt standardmått, vilket skapar en känsla av 
skyltfönster eller utställningsrum. Sådana fönster är mer en 
fråga för exploatören att ge huset en viss karaktär än att det 
ska uppfylla praktiska funktioner. Detta i sin tur innebär en 
höggradig exponering av de boende och vi föreslår därför att 
detta regleras så att exponeringen med full insyn elimineras.

Gator och trafik 
I Dp står att området bar förutsättningar att uppnå god 
tillgänglighet från gata och parkering till entréer. Stengärds-
gatan med en bredd på 3,4 meter kan knappast anses ha god 
tillgänglighet från gata och parkering. Boende som inte har 
förmånen att få en parkeringsplats under fastigheten kommer 
att i vissa situationer behöva stanna på Stengärdsgatan för av- 
och pålastning utanför entrédörr. Färdtjänstbilar, taxibilar, 
osv med ärende till de berörda fastigheterna kommer också 
att behöva stanna för av- och pålastning på Stengärdsgatan. 
Därmed kommer den enkelriktade gatan med sina 3,4 meter 
att spärras för annan trafik. Detta förhållande kan väl knap-
past vara något som berörda politiker uppmuntrar till.

Planområdet med nuvarande betalparkering och privat uthyrd 
parkering om totalt 50 platser kommer att försvinna. I Dp 
har man rationaliserat bort de 13 privathyrda parkerings-
platserna. Enligt exploatörens förslag skapas plats för ca 20 
parkeringsplatser, vilka kommer att erbjudas boende i den nya 
planerade fastigheten. Boende i Hugin 9 och närboende som 
nu hyr parkeringsplatser kommer därmed att bli uppsagda 
från sina parkeringsplatser. Man avvisar alltså boende som 
idag förhyr parkeringsplatser inom planområdet, för att istäl-
let erbjuda boende i nyplanerad fastighet ett begränsat antal 
parkeringsplatser. Det framgår också i Dp att hänvisning 
görs till närmaste allmänna parkering vid Kulturskolan, 134 
platser, som idag kan utnyttjas. Enligt uppgift finns det en idé 
om att även denna mark kommer att bebyggas i framtiden. 
Det finns bara ett sätt att se på detta faktum, och det är att 
stadsplanerarna skjuter problemet med parkeringsplatser på 
framtiden, för att i nuläget tillgodose exploatörens angelägen-
het att få uppföra en fastighet på den aktuella tomten.

Enligt nuvarande gällande parkeringsnorm för Borås Stad 
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behövs 40 platser på det aktuella området. Enligt den 
föreslagna, ännu ej antagna, parkeringsnormen behövs 
35 platser för planerad bebyggelse. För att kringgå parke-
ringsnormen har exploatören föreslagit genomförandet av 
mobility managementåtgärder, till exempel genom att skapa 
en bilpool för de boende och utökade cykelparkeringar. På 
så sätt skulle antalet parkeringsplatser reduceras med 15 % 
och istället omfatta 30 platser. Enligt exploateringsförslaget 
kommer endast 21 parkeringsplatser att finnas. 

Med hänvisning till Borås Vision 2025 och Borås Stads 
Miljömål, framgår inte i dessa dokument att Borås Stad 
frånhänder sig ansvaret för genomförande av olika mobility 
managementåtgärder och istället lämnar över genomföran-
deansvaret till en exploatör. Exploatören kommer knappast 
att ha något framtida ansvar för genomförande av dylika 
åtgärder, i synnerhet inte som fastigheten kommer att 
uppdelas i bostadsrätter och ingå i en bostadsrättsförening, 
där exploatören inte har några intressen. 

Planförslagen kan endast ses som att gripa ett halmstrå och 
ett sätt att kringgå Borås Stads parkeringsnorm, för det 
primära intresset att uppföra en fastighet. Om Borås Stad 
vill agera för hållbara transporter och hållbart resande i 
samverkan med andra aktörer, måste en handlingsplan tas 
fram innan beslut tas om borttagning av parkeringsplatser.

Mark 
Enligt Dp kommer befintliga träd och buskar inom fastig-
heten att försvinna. Dp har på första sidan en nulägesbild 
med grönska. Det framgår inte på bilden att den bara har ett 
intresse, att förvilla och försköna. Träd och buskar har enligt 
all forskning en luftrenande effekt i stadsmiljö och vi föreslår 
att dessa sparas så långt möjligt. Det offentliga rummet 
finns ju även intill bostäderna och utmed gatorna, inte bara i 
parker som ligger 700-1000 meter bort från bostäderna. Om 
Borås Stad vill främja en hälsosam och attraktiv livsmiljö, 
kan inte all grönska runt fastigheterna tas bort. 

Kommentar
Planen innebär en stor påverkan på den befintliga bebyg-
gelsen inom Hugin 9 & 11, när det gäller solförhållanden, 
utsikt och insyn. Kommunen bedömer dock att intresset 
av att tillgodose behovet av förtätning av stadskärnan med 
bostäder som har nära till arbetstillfällen, kollektivtrafik och 
övrig service väger upp mot dessa nackdelar. 

Exploateringsförslaget följer kommunens parkeringsregler. 
Det föreslagna avtal mellan exploatören och Borås Parkering 
AB kan bidra till att nya parkeringsplatser kan byggas och att 
parkeringsytor i centrum kan effektiviseras. 

Exploateringsförslaget har justerat och redovisningen utgår 

från korrekta uppgifter när det gäller höjden på den befintliga 
bebyggelsen. 

Synpunkten angående motordrivna grindar och avgränsning 
mellan fastigheterna vidarebefordras till exploatören.  

Plankartan innehåller en generell bestämmelse som 
begränsar balkonger och burspråk till att endast få sticka ut 
1,5 meter utanför fasad mot gata. Mot Hugin 9 och 11 gäller 
en specifik bestämmelse (f1) som reglerar att balkonger och 
burspråk inte får förekomma alls. 

Fönsterstorlek regleras inte i planen. Det justerade exploate-
ringsförslaget har dock mindre fönster in mot gården. 

Avstånd mellan den befintliga och den föreslagna fasaden 
varierar mellan 7,3 - 8,9 meter inom berörd del av Stengärds-
gatan. Det bedöms att detta mått räcker för en bil att passera 
en annan bil som är parkerad vid vägkant alternativt på 
trottoaren. 

De träd som tas bort i samband med planens kommer att 
ersättas av träd som planeras på andra platser inom centrala 
Borås. Detta säkerställs genom ett exploateringsavtal mellan 
kommun och exploatör. Kommunen arbetar med ett strate-
giskt helhetsperspektiv för gröna stråk och närparker som 
gynnar alla boende.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

3. Var och hur görs en 

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

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de 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 flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. 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 vinner 
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 

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

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

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 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

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

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

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

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

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

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

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

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

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

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

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



g1

BC
17,5

g2

20,0

9
1:3

10

11

2

8

11

1

7

1

1

6

CERES

KARON

HEIMDAL

Kungsgatan

Södra Kyrkogatan

Skolgatan

Allégatan

Stengärdsgatan

1

14

1

9

5

5

9

10
10

11

1

23

10

2

9

3

8

11

7

1

1

8

6

FREJA

EMBLA

FJOLNER

MJÖLNER

NORNAN

KARON

HERMOD

HUGIN

Sandgärdsgatan

Skolgatan

Allégatan

Stengärdsgatan

Södra

Kyrkogatan

G
ATA

V

V

20,0

17,5

E(B1C1)

f1
4

44

17,5

 f1

E
4

f2

f2

g1

146

147 150

151

152

152

151

9
1:3

10

11

2

8

11

1

7

1

1
CERES

KARON

HEIMDAL

Kungsgatan

Södra Kyrkogatan

Skolgatan

Allégatan

Stengärdsgatan

147 150

151

152

152

151

1

14

1

9

5

5

9

10
10

11

1

23

2

9

3

8

11

7

1

1

FREJA

FJOLNER

MJÖLNER

NORNAN

KARON

HERMOD

HUGIN

Sandgärdsgatan

Skolgatan

Allégatan

Stengärdsgatan
Södra

Kyrkogatan

146

+164,5

+165,0

+165,5

+166,0

100 m40100 20 30 50

PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER

Hugin 1 m.fl.

Detaljplan för Centrum

Borås Stad, Västra Götalands län 2019-03-28

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2019-03-15

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-03-15

Upprättad 2019-03-15

Mätklass II
Grundkarta Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Startbesked för den nya exploatering bör ges endast efter brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits i Hugin 11.
Planavgift debiteras ej vid bygglov

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt

Slänt
Stig
Mur

Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTA (Illustrationskartan visar exempel på maximalt byggrättsutnyttjande enligt planförslaget. Handlingen är inte bindande.)

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll

SBN/
DEL.

SBN

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Plangräns
Användningsgräns

BC

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven högsta
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppar, genomsiktliga
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som
ventilationsanordningar, sticka upp.

0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumfunktioner

Störningsskydd

Gemensamhetsanläggning

Bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag till överkant golvbjälklag) ska vara
minst 3,0 meter.

E

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 3 meter.

g1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella
föreskrivna riktvärden gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara mot en ljuddämpad sida.

Burspråk och balkonger får som högst sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata
med en fri höjd på minst 2,5 meter.

Mark och vegetation
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Utskjutande balkonger och burspråk får inte förekomma mot
Hugin 9 och 11.

f1

(B1C1) Bostäder, centrumfunktioner, med ett bottenbjälklag
+156 meter ovan kommunens nollplan.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 6 meter samt för
arbetsområde kring teknisk anläggning.

g2

GATA

Allmän plats
Gata

Utformning av allmänna platser
Föreskriven höjd över nollplanet

Teknisk anläggning

Högsta antal tillåtna våningar (fem). Utöver angivet högsta
våningsantal får vind inredas eller en indragen takvåning
anordnas, om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även
källare får anordas.

Högsta nockhöjd i meter.0,0

BN 2011-1508

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Job van Eldijk

2016-10-25

 Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på angränsande gata.

f2 Fasadmaterial ska stämma överens med fasad på
huvudbyggnaden inom fastigheten.

Teckenförklarning

+167

Förslagen byggnad

Uppskattad nockhöjd utifrån
tillåten byggnadshöjd

Entré till byggnad

Plangräns

+ 0,0

V



GRANSKNING 
Nämndbeslut  
§ SBN 2019-106
BN 2011-1508

Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, Hugin 
1 m fl, Borås Stad  

Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 10 april–17 maj 2019. 

Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, några hundra meter 
från Stora torget. Planområdet är 1288 kvadratmeter och avgränsas av 
fastigheterna Hugin 9 och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan 
mot norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd. 

För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja m.fl.) från 1938. 
Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en till fyra våningar samt två fristående 
bostadsbyggnader i tre våningar. 

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också 
stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt 
beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter.  

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

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN 2011-1508), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 010 615 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se 
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tel: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-10 
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