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Datum 

2018-05-07 
Instans

Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde måndagen den 14 maj 2018 kl. 17.30 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, plan 5 

          sammanträdesrum Säven. 

Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella sekretessärenden 

kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar  

ca kl. 17.35. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund  

ca kl. 17.35 – 18.05.  

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 

sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 25 §). 

Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 

Den rödgröna gruppen träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30 

Allianspartierna träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 

Sverigedemokraterna träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan5), kl. 16.30 

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

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte  

2.  Val av protokolljusterare 
(Förslag: Justeringsdatum: onsdagen den 16 maj 2018) 

 

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Förvaltningschefen informerar  

5.  Budgetuppföljning tertial 1, 2018 
Dnr 2018-00035 1.2.4.1 

Bifogas senare 

6.  Intern kontroll 2018 
Dnr 2018-00015 1.1.3.1 

 

7.  Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
Dnr 2018-00031 1.1.3.1 

 

8.  Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 
Dnr 2018-00061 1.1.3.1 

 

9.  Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås 
Stad  
Dnr 2018-00045 1.1.3.1 

 

10.  Yttrande över samråd för Planprogram för Tokarpsberg, 
Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 
Dnr 2018-00056 1.1.3.1 

 

11.  Yttrande över riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse  
Dnr 2018-00058 1.1.3.1 

 

12.  Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2018 
Dnr 2018-00057 1.1.4.1 

 

13.  Redovisning av delegationsbeslut  

14.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser   

 



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Mikael Strömberg 
Handläggare 
033-35 73 01
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Datum 

2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00015 1.1.3.1 

Intern kontroll 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden antar planen för internkontroll 2018 och riskanalys 

2018, och översänder dem till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.          

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för den interna kontroll som gäller 

sedan 2014-03-20. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde.  

Den interna kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden 

har identifierat och graderat de risker som finns i verksamheten.

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för den interna kontroll som gäller 

sedan 2014-03-20. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde.  

Den interna kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden 

har identifierat och graderat de risker som finns i verksamheten.    

Då förvaltningen har valt ett annat sätt än övriga förvaltningar att arbeta med 

riskanalys och intern kontrollplan i Stratsys, har detta orsakat en del fel.  

Efter påpekanden från Stadskansliet väljer nu Sociala omsorgsförvaltningen att 

ändra sitt arbetssätt i Stratsys och framöver göra som övriga förvaltningar. I ny 

riskanalys och intern kontrollplan har brister rättats till och därmed behöver 

nytt beslut tas.  

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2018 för Sociala omsorgsnämnden

2. Riskanalys 2018

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. Stadsrevisionen
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Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Intern kontrollplan - 2018 (Sociala omsorgsnämnden)
Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

Kontroll av reglemente Löpande uppdatering och
genomgång

Varje år Verksamhetschef
myndighetsutövning

Förvaltningsövergripande Samverkan och gränssnitten
mellan förvaltningarna Sociala
omsorgsförvaltningen och
Vård- och äldreförvaltningen
utifrån nya beslutet kopplat till
budget 2018

9

Samverkan och uppföljning Regelbundna möten mellan
förvaltningarna på
verksamhetschefsnivå.
Regelbundna möten och
uppföljningar på enhetschefs
och handläggarnivå.

Varje kvartal

Ökade kostnader på grund av
nya bedömningar av
försäkringskassan

12 Uppföljning Kontroll av antalet beslut och
timmar. Uppföljning av
ekonomin och samband
samt övervältringseffekter.

Varje tertial Verksamhetschef
myndighetsutövning

Risk för missförhållande pga.
bristande kompetens

12 Uppföljning Uppföljning av
kompetensnivå kopplat till ev
missförhållanden

Varje tertial Personalchef

Förvaltningsövergripande

Risk för att vi inte kan verkställa
beslut

12 Rapportering till IVO Ej verkställda beslut
rapporteras till IVO samt till
kommunstyrelsen

Varje kvartal Verksamhetschef
myndighetsutövning

Ekonomi -
Leverantörsreskontra

Leverantörsfakturor
(avvikande)

6 Kontroll av skannade
leverantörsfakturor

Stickprov; en månad, ett
ansvar/en leverantör

Varje år Leverantörsreskontransvarig

Ekonomi -
Representation/
Utbildning

Risk att riktlinjer ej följs 6 Kontroll att
deltagarförteckning, syfte,
program framgår gällande
representationen eller
utbildningen. Kontroll av att
attestant ej är deltagare.

Stickprov en månad. Konto
471*/477*/61*. Attest
kontrolleras genom attest.

Varje år Controller/Ekonom

Ekonomi - Kundreskontra Risk för felaktiga kundfakturor 6 Kontroll efter fakturering. Kontroll i Agresso några
dagar efter orderskapande.
Kontroll av belopp och stäm
av mot underlag. Stickprov

Varje månad Kundreskontraansvarig

Ekonomi - Upphandling Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) och
ramavtal ej följs

9 Kontroll av att inköp följer
ramavtal vid upphandling
och direktupphandling.

Stickprov av vissa konton
enligt Agresso-rapport

Varje år Ekonom
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Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

Ekonomi -
Kontanthantering

Privata medel 9 Granskning och kontroll
enligt Borås Stads riktlinjer
gällande enheternas
hantering av privata medel.

Granskning på utvalda
boenden utifrån
kontrolldokument.

Varje år Controller/
ekonomiadministratör

Ekonomi - Redovisning VISA-kort 9 Kontroll av att bilagor finns
med på VISA-
kortsfakturorna.

En slumpmässigt utvald
månad, där leverantörens
fakturor kontrolleras.

Varje år Leverantörsreskontraansvarig

Ekonomi - Budget Felaktig prognos 12 Prognos Stäm av prognos under året
mot verkligt utfall

Varje år Chef ekonomi

Granskning av upplevd
arbetsmiljö för
förvaltningens chefer

Mätsticka avseende upplevd
arbetsmiljö, medarbetarenkät
och medarbetarsamtal

Varje år Chef personalfunktion

Kontroll av medarbetarnas
upplevda arbetsmiljö och
arbetssituation

Mätsticka, medarbetarsamtal
samt medarbetarenkät

Varje år Chef personalfunktion

HR - Personal- och
lönekontroller

Försämrad arbetsmiljö 9

Kontroll av förekomst av
kränkande särbehandling

Enhetsspecifika
handlingsplaner för att
förhindra kränkande
särbehandling,
medarbetarenkät samt
psykosocial arbetsmiljöenkät

Varje år Chef personalfunktion

Kontroll av fakturor för
sjukersättning

Kontrollera fakturor mot
bevis på kostnad

Varje månad Ekonomiadministratör
Myndighetsutövning

Ekonomi -
Fakturahantering
myndighetsutövning

Risk att kostnad för
sjukersättning till externa
utförare är felaktig

9

Kontroll av äkthet i bevis på
kostnad

Stickprov antal leverantörer Varje år Verksamhetscontroller??

Område 4 - Placering på
enhet inom daglig
verksamhet

Deltagare erbjuds inte
individuellt anpassad daglig
verksamhet på grund av
platsbrist

9 Avstämning med
enhetschefer

Verksamhetschef stämmer
av med enhetschefer i hur
många fall den enskilde
nekats önskad insats.

Varje tertial Verksamhetschef
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Riskanalys - 2018 (Sociala omsorgsnämnden)
Kategori Verksamhet /

Process
Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan
Kommentar Period Direkt

åtgärd
Politiker påverkas av
medborgare i
individärenden

Risk för jäv 2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2018

Samverkan och
gränssnitten mellan
förvaltningarna
Sociala
omsorgsförvaltningen
och Vård- och
äldreförvaltningen
utifrån nya beslutet
kopplat till budget
2018

Otydlighet i samverkan
och gränssnitten mellan
förvaltningarna Sociala
omsorgsförvaltningen
och Vård- och
äldreförvaltningen
gällande hantering av
lagrummet och ansvar.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Styrning
och ledning

Förvaltningsövergripande

Risk för bestickning,
mutor med mera

Riskens sannolikhet
bedöms låg tack vare bra
kontrollsystem

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2018

Ökade kostnader på
grund av nya
bedömningar av
försäkringskassan

Ändrat regelsystem för
bedömning av
grundbehov

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2018

Risk för
missförhållande pga.
bristande kompetens

Det är svårt att rekrytera
båd einom myndighet
och verkställighet. Detta
skapar risker för brukare.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2018

Risk för oförmåga att
möta nya behov hos
målgrupperna

Ny teknik, nya behov hos
målgruppen.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej 2018

Egen
verksamhet

Förvaltningsövergripande

Risk för att vi inte kan
verkställa beslut

Risk identifierad för att vi
inte kan verkställa beslut
på grund av
bostadsbristen som gör
att verksamheten inte
kan utökas anpassas på
det sättet som behoven
förutsätter

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2018

Ekonomi Ekonomi -
Leverantörsreskontra

Risk för felaktig
utbetalning från
internetkassa

Risk att det sker felaktiga
utbetalningar från
internetkassan

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Sociala
omsorgsförvaltningen
betalar felaktiga fakturor
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när
attestreglementet ej följs.

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej 2018

Leverantörsfakturor
(Papper)

Risk för felaktiga
utbetalningar

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2018

Leverantörsfakturor
(avvikande)

Risk för felaktig
betalningar av fakturor.
Exempelvis fel belopp, fel
moms, fakturaavgifter
etc.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Ingår i attestansvaret 2018

Ekonomi Ekonomi -
Representation/
Utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risk att Borås Stad och
Skatteverkets regler för
representation/utbildning
och dess redovisning ej
följs. Risk att
representation/utbildning
ej är godkänd, saknar
syftesformulering/
deltagarlista/program
eller att deltagare är
attestant.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Ja Tidigare års kontroller har gett
resultat. Fortsatt viktig

2018

Ekonomi Ekonomi - Kundreskontra Risk för felaktiga
kundfakturor

Risk att externa
kundfakturor innehar
något fel eller att det sker
dubbelfakturering.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Ja Nya rutiner 2018

Ekonomi Ekonomi - Upphandling Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) och ramavtal
ej följs

Risk att Sociala
omsorgsförvaltningen
bryter mot LOU och
Borås Stads
upphandlingsregler. Risk
att ramavtal tillämpas
felaktigt och inköp görs
av leverantör som ej är
upphandlad korrekt.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Privata medel Risk för felaktig hantering
av privata medel.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Nya kort 2018 2018Ekonomi Ekonomi -
Kontanthantering

Handkassor Risk för felaktig hantering
av handkassor

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej Ersätts med kort 2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Risk för felaktiga
bokföringar

Övergripande risk att det
på olika sätt och av olika
orsaker sker felaktiga
bokföringar i Agresso

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej Löpande kontroller enl
ekonomihandbok

2018Ekonomi Ekonomi - Redovisning

VISA-kort Risk att bilagor saknas till
VISA-kortsfakturorna i
syfte att dölja
oegentligheter.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Ekonomi Ekonomi - Budget Felaktig prognos Risk att chefer gör
bristande prognoser

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja 2018

Risk att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer
som ej är anställda av
Sociala
omsorgsförvaltningen,
felaktiga belopp
utbetalas till personal
eller att förvaltningen
bryter mor ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det
personalrättsliga
området.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2018Personal HR - Personal- och
lönekontroller

Försämrad
arbetsmiljö

Risk att arbetsmiljön
försämras utifrån nya
arbetstidsmodellen,
organisationsförändringar
och ökad
arbetsbelastning

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Risk för att felaktig
kontering för
momsstatsbidrag

Momsstatsbidrag innebär
att kontera på ett
specifikt sätt för att
erhålla ersättning för
externt utförda insatser.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2018

Felaktig kontering Ex. Kontering med
aktivitetskod för att få
kostnad på rätt period.
Hjälp till
budgetuppföljning.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2018

Ekonomi Ekonomi -
Fakturahantering
myndighetsutövning

Risk att kostnad för
sjukersättning till

Felaktiga debiterade
belopp

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja En plan finns tillsammans med
Jonas Ringström ekonomichef och
rutiner är under utarbetande.

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

externa utförare är
felaktig

Risk för felaktig
utbetalning

Att faktura avser färre
eller fler timmar än beslut

Att dubbla fakturor
betalas

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Det finns numer en aktuell rutin för
att hantera risken.

2018

Risk för att kostnad
inte återkrävs

I väntan på beslut från
försäkringskassan
betalas fakturor. Osäkert
kring om dessa
betalningar krävs tillbaka.

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej Rutin finns 2018

Risk att
sekretessfakturor
skannas utan
maskering

Fakturor skickas ibland
direkt till Fakturaservice -
skanning av leverantören

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Fakturorna upptäcks, maskeras
och skannas om

2018

Risken att brukare ej
har aktuella beslut

Att uppföljning och
omprövning inte sker i tid

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Återkommer till frågan vid
årsredovisningen, men vi planerar
att behålla frågan i
verksamhetsplanen.

2018

Den enskilde får
vänta onödigt länge
på beslut.

Ostrukturerad planering
av handläggning leder till
utdragna processer.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Processkartläggningsarbete och
uppdatering/komplettering av
rutiner och styrande dokument.
Enhetschefer arbetar kontinuerligt
med strukturerad planering och
ärendehantering.

2018

Den enskildes
integritet kränks.

Yttre sekretessgränser
respekteras inte.
Otillräckliga samtycken.
Avgränsning vad gäller
både tid och kontaktyta
krävs.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Rutin för hur samtycke inhämtas
behöver upprättas och följas för att
säkerställa att sekretesslagstiftning
åtföljs.

2018

Fel beslut fattas. Uppgifter inhämtas inte
förutsättningslöst och
utifrån objektiva kriterier
utan i syfte att bekräfta
ett på förhand antaget
behov.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Det behövs tydliga rutiner och
styrdokument som grund både för
medarbetarens arbete och
chefens ledarskap. I process- och
rutinarbetet tas detta fram.

2018

Egen
verksamhet

Område 1 -
Myndighetsutövning

Fel beslut fattas. Riktlinjer och rättsläge
följs inte. Beslut fattas
godtyckligt utifrån vilja att
bevilja en högre standard
än vad som omfattas av

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Det behövs tydliga rutiner och
styrdokument som grund både för
medarbetarens arbete och
chefens ledarskap. I process- och
rutinarbetet tas detta fram.

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

t.ex. begreppet skälig
levnadsnivå.

Den enskilde får
information hen
misstar för beslut
vilket skapar onödig
oro, överklagande
processer och långa
handläggningstider.

Fel information
kommuniceras i fel
sammanhang. T.ex.
behöver inte bifall
kommuniceras och när
utredningsmaterial
kommuniceras är det inte
tillräckligt tydligt att det
inte är ett beslut.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Rutin för kommunicering ska
tydligt styra mot att kommunicera
enligt minimikrav definierade i §
17.

Autotexter justeras också i viva för
att stödja handläggningen

2018

Den enskilde möts av
personal i
verkställigheten som
har en felaktig bild av
den enskildes behov.

Gemensamt fackspråk
saknas vilket innebär att
text i beställning riskerar
misstolkas av
verkställighetens
personal. T.ex. vad vi
lägger i de olika ICF-
koderna.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej I kraft av process- och rutinarbetet
byggs ett närmre samarbete
mellan myndighet och
verkställighet. tframförallt. via
beställnings- genomförandeplans-
och uppföljningsstegen. IBIC
kommer att bidra till ett starkare
gemensamt fackspråk.

2018

Personer utan aktuell
insats ligger kvar i
vårt
verksamhetssystem
vilket t.ex. kan leda
till felaktig
fakturering.

Den enskilde begär att få
sin insats avslutad utan
att det sker, handläggare
missar att avsluta
ärenden i
verksamhetssystemet
eftersom det kan uppstå
viss fördröjning i väntan
på att t.ex. olika
handlingar behöver
inkomma.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Enhetschef påminner handläggare
i samband med
månadsuppföljning. se
verksamhetsplanens indikator om
aktuella beslut.

2018

Den enskildes
integritet kränks.

Inre sekretessgränser
respekteras inte.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Det finns två delar av problemet,
dels okunskap, dels en
organisationskultur som kan
tendera att nedvärdera
sekretessfrågor. Upprätta tydlig
rutin som reglerar arbete med den
inre sekretessen. Process- och
rutinarbetet överlag förväntas leda
till högre kunskapsnivå och mer
strukturerat samarbete inom
organisationen.

Loggrutinen ska säkra att inre
sekretessgränser respekteras.

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Ekonomi Område 1 -
Tillsvidarebeslut

Nämnden drabbas
av onödiga
kostnader.

Den enskilde får insatser
hen inte har behov av
vilket leder till kostnader
för förvaltningen.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Riktlinjer och rutiner för
beslutsfattande ska följas.

2018

Att rutinen för att
genomföra
bedömningar inte
följs vid nyinskrivning
samt vid byte av
boendeform eller vid
behov.

Risker såsom risk för fall,
trycksår, undernäring,
munhälsa hos patient
kan missas då
bedömningar inte utförs.
Även patientens
försämring eller
förbättring är svår att
utvärdera om ingen
grundbedömning finns.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Frågan adresseras via indikatorer
och uppdrag i verksamhetsplanen.

2018

Att personal -
omsättningen är hög
och att det inte finns
sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och
fysioterapeuter att
rekrytera

Om leg. personal saknas
är risken stor att patient
inte får de hälso- och
sjukvårdsinsatser
patienten behöver. Risk
att verksamheten intar ett
prioriterande arbetssätt
som lever kvar även då
tjänster är tillsatta.
Minskning i kvalitet på
det som utförs.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Introduktionen behöver stärkas så
att nyanställda får den kunskap
och de verktyg som behövs.
Arbeta evidensbaserat.Fortsatt
arbete med attraktiv arbetsgivare.

2018

Att läkemedelsdoser
helt uteblir eller ges
på ett felaktigt sätt

Antal doser/år i
förhållande till antal
avvikelser innebär att
patienterna inte får
ordinerad behandling.
Risk för utebliven
smärtbehandling m.m.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Tas om hand i förvaltningens
egenkontroll och är ett prioriterat
område 2018

2018

Egen
verksamhet

Område 1 - HSV

Att patienter får
olämpliga läkemedel

Bristande kunskap om
läkemedel kan innebära
att läkemedel (lugnande,
sömnläkemedel) ges
istället för omvårdnad.
Risk att alternativ till
läkemedel som social
samvaro, utevistelse,
fysisk aktivitet uteblir om
det inte finns samverkan
med andra
personalgrupper.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Tas om hand i förvaltningens
egenkontroll och i
närvårdssamverkan, är ett
prioriterat område 2018

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Personal saknar
information om hur
de ska arbeta i beslut
om egenvård som
hälso- och sjukvård

Patient kan få felaktigt/ej
utförd insats

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Nej Följsamhet gentemot rutiner
behöver stärkas.

2018

Ekonomi Område 2 -
Budgetarbete

Vi lägger felaktiga
prognoser

Fel underlag från
löneservice kan ge fel
budgetprognos

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Problemet är påtalat för
löneservice. Det blir tydligt månad
för månad huruvida problemet är
åtgärdat eller ej.

2018

Beslutade insatser
kan inte verkställas
vilket kan leda till
bristande
måluppfyllelse/att
den enskilde inte får
de insatser den har
rätt till

Det saknas personal och
det går inte att få tag på
ersättare

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2018Egen
verksamhet

Område 2 -
Verkställande av insats

Den enskildes
insatser utförs inte
utifrån fastställda och
välkända mål och
utifrån gemensamt
utformat arbetssätt.

Mål och konkreta
arbetssätt formuleras inte
i genomförandeplan
tillsammans med den
enskilde.

Kontinuitet i
genomförandet kräver
samsyn bland personal
vilket saknas

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Arbete med IBIC och
implementering av framtaget
material kring
genomförandeplansprocess är på
gång.Vi avvaktar med att utforma
kontrollmoment i väntan på IBIC/
och det fortsatta arbetet med
genomförandeplaner

2018

Egen
verksamhet

Område 2 - Den
enskildes egendom

Brukare blir av med
kontanter

Eventuellt stöld,
eventuellt slarv

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Borås Stad har föråldrade
regelverk som förhindrar
verksamheten att arbeta med
privata medel med hjälp av kort.
Frågan är lyft på stadennivå för att
få modernare arbetssätt i linje med
andra kommuner.Det finns aktuella
rutiner, frågetecken för
följsamhet.Arbete med
processkartläggning och översyn
av rutiner är pågående/planerat
inom områdets olika verksamheter.

2018

Egen
verksamhet

Område 2 -
Behörighetsgränser och
sekretess i Viva

Personal tar del av
information kring en
brukare som man
inte har rätt till

Personal har svårt att
veta vilken rätt de har att
ta del av information/
dokumentation i Viva.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Loggranskning sker månadvis i
förvaltningen. se rutin för
loggransking.En rutin för
beställning av behörigheter i
verksamhetssystemet (Viva)

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

behöver upprättas.Se över rutinen
för avslut av behörigheter i
verksamhetsystemet
(Viva).Aktualisera rutin som IT-
vård- och omsorg har framarbetat
gällande "aktuella
behörigheter".Se över nuvarande
sekretessblankett och evt revidera
innehåll med avseende på inre
sekretess.

Brukaren blir stående
utan personal

Det finns inte kvalificerad
och lämplig sökande
personal till vakanta
tjänster

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Arbete med processkartläggning
och översyn av rutiner är
pågående/planerat inom områdets
olika verksamheter.

2018

Brukaren blir stående
utan personal

Poolen kan inte
tillgodose beställt behov

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2018

brukaren blir stående
utan personal

långdragen
rekryteringsprocess, det
kan ta upp till 5 månader
att starta upp en ny
grupp

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Finns inget vi kan göra,
uppsägningstider är som dom är.

2018

Brukaren blir stående
utan personal

Information om
pågående utredningar
som sannolikt leder till
beslut kommer inte från
myndighetsutövning
vilket leder till att
framförhållningen i
rekryteringsarbetet blir
lidande.

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Verksamhetscheferna kommer att
behandla frågan i och med att den
lyfts både här och i
processkartläggningssammanhang
i andra verkställighetsgrenar.Vi
avvaktar resultatet av det arbetet

2018

Personal Område 3 - Rekrytering

Brukaren blir stående
utan personal

Svårt att få personal till
helgen samtidigt som
behovet är större under
helgen

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej Samtliga risker inom detta fält
innebär att personal tas i anspråk
mer än vad som är hållbart i
längden för att inte den enskilde
ska drabbas. Dett leder på längre
sikt till att personalstrykan utarmas
och rekryteringsarbetet blir allt
svårare.

2018

Egen
verksamhet

Område 3 - Målgruppens
behov förändras

Brukare får personal
med otillräcklig
kompetens

Samtidigt som det finns
fler brukare med fler och/
eller svårare
funktionsnedsättningar
och/eller diagnoser, Ann-
Christins verksamhet

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Fortsatt
kompetensutvecklingsarbete är av
vikt för att säkerställa
medarbetares kompetens.

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Brukare blir stående
utan personal

Ansvarstyngd och höga
kompetenskrav vid
komplexa uppdrag kan
fungera avskräckande för
personal

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Det som saknas är
specialistutbildning, ofta krävs
särskild utbildning i förhållande till
den specifike brukaren. Vissa
framsteg görs med rekrytering från
poolen.Föräldrar finns ju till hands,
men det är ändå svårt att rekrytera

2018

kan inte verkställa
beslut

Fler brukare har diagnos/
funktionsnedsättning som
leder till behov av enskild
placering på korttid, det
krävs både fler rum och
personal

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Kopplar an till frågan om när
dubbelbemanning kan vara
aktuellt. Se också risken ovan.

2018

Bristande kvalitet i
verkställandet av
insats

Personal får inte den
kompetensutveckling
som krävs för att utföra
sina arbetsuppgifter på
ett korrekt sätt

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2018Personal Område 3 - Kompetens

Den enskilde blir
utan medicin och
andra insatser av
HSL-karaktär

Inom egenvården
delegeras inte personal
vilket leder till
kunskapsluckor

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Delegering utgår inte eftersom inte
den enskilde är inskriven i HSL.
Delar av personalen får gå
utbildningen men inte skriva
provet. Finns möjligheten att gå
igenom hela
delegeringsprocessen utan att få
delegeringen för att å ena sidan
friskriva ssk och å andra sidan
höja kunskapsnivån.Informatin till
föräldrarna om egenvårdens villkor
tidigare i processen så att
egenvårdsblankett är ifylld tidigare
och verkställigheten snabbare kan
komma igång.

2018

Ekonomi Område 3 -
Resursfördelningsmodell

Brukaren får olika
kvalitet i
verkställigheten
beroende på inom
vilket område
insatsen verkställs

Resursfördelningsmodell
saknas vilket leder till att
det till exempel saknas
pedagoger inom område
3

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej En fråga Elisabeth får ta i och med
FVL.

2018

Ekonomi Område 3 -
Kommunikation inom
organistationen

Lön betalas ut utan
utfört arbete för
resurspass

Dålig kommunikation och
samarbete mellan de
olika
verkställighetsområdena

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej Att hantera frågan ligger hos
poolen, tycker vi. samplaneringen
fungerar inte tillräckligt väl.
timecare och andra eventuella
förändringar kan tänkas.

2018
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Egen
verksamhet

Område 3 - Organisation Brukare,
medarbetare och
anhöriga får inte svar
på frågor/hjälp med
problem inom rimlig
tid

Organisationen är otydlig
och trög vad gäller
ansvarsfördelning och
roller inom såväl
förvaltningen som staden
i allmänhet och vad gäller
stöd- och närfunktioner i
synnerhet.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej Charlie återkopplar till sin chef och
de andra stödfunktionscheferna.

2018

Egen
verksamhet

Område 4 - Brukare kan
ej utföra alla typer av
inköp, då kort ej får
hanteras av personal

Minskad
självständighet

Färre ställen tar ej emot
kontant betalning, vilket
medför risk för minskad
självständighet. Detta då
betalkort ej får användas
eller förvaras av
personal.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Nej Verksamhetschef har lyft frågan i
lämpliga forum, vi avvaktar resultat

2018

Trygghet och kvalitet
i utförande av insats
brister

Kan vi inte rekrytera
utbildad personal/vikarier
uppstår brister i
kontinuiteten

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Frågan tas upp under
verksamhetsplaneringsarbetet
under hösten 2017

2018Egen
verksamhet

Område 4 - Bemanning/
rekrytering

Insatser kan inte
verkställas på daglig
verksamhet

Saknas personal kan inte
insats verkställas

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2018

Egen
verksamhet

Område 4 - Placering på
enhet inom daglig
verksamhet

Deltagare erbjuds
inte individuellt
anpassad daglig
verksamhet på grund
av platsbrist

Ett exempel kan vara en
deltagare som vill ha DV
inom "arbetslinjen" men
får placering någon
annanstans på grund av
platsbrist.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2018

Egen
verksamhet

Område 4 - Brukare inom
all verksamhet

Deltagare med
behov av stöd
lämnar
verksamheten utan
stöd/kommer inte till
verksamheten

Brukare lämnar utan att
personal vet vart de tar
vägen/blir lämnade på fel
plats utan stöd

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej En rutin håller på att tas fram av
daglig verksamhet, boende
involveras för att få till stånd en
verksamhetsgemensam rutin.

2018

Egen
verksamhet

Område 4 - Brukares
egendom

Brukare blir bestulna
på pengar/egendom

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Inom boendeområdet finns
relevanta rutiner, inom DV är
sådana under framtagande.

2018
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Datum 

2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna ”Handlingsplan 2018-2020 för 

ett tillgängligt samhälle” och översända den till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 

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

uppdrag avseende tillgänglighet. 

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

facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet 

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

än en nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.  

Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och 

medborgarnas bästa. 

För att genomföra samarbetsuppdraget finns Programmet för ett tillgängligt 

samhälle med tillhörande handlingsplan. 

Handlingsplanen har varit ute för remiss där samtliga förvaltningar fått 

möjlighet att yttra sig angående de mål som berör just deras förvaltning. 

Sociala omsorgsförvaltningen har som ansvarig för samarbetsuppdraget att fatta 

beslut och fastställa den slutgiltiga handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle.  

Beslutsunderlag 

1. Remissammanställning

2. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson 

Ordförande 
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Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
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Datum 

2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

Inkomna yttranden i sammanfattning 

Nämnder 

Arbetslivsnämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Förskolenämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Grundskolenämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen 

Nämndens hade synpunkter på målformulering under artikel 9, samt frekvensen 

på redovisningen av de två första uppdragen under artikel 9.  

Nämndens synpunkter har beaktats, gällande målformulering så har ändringar i 

handlingsplan gjorts, gällande frekvens av redovisning har synpunkten inte  

tagits med i planen.  

Miljö- och konsumentnämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Servicenämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Tekniska nämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Vård- och äldrenämnden 

Nämnden framförde följande synpunkter: 
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”Vård- och äldrenämnden anser att det övergripande innehållet i Handlingsplan 2018- 2020 för 

ett tillgängligt samhälle, stämmer överens med Socialstyrelsens beskrivning av problemområdet 

samhälle, även om ett tydligt äldreperspektiv saknas.” 

”Under Artikel 9, öka tillgängligheten, beskrivs att syftet är att öka tillgängligheten av 

information, samt att målet är att arbeta fram lättläst information på Borås Stads hemsida 

utifrån behovet som finns. Vård- och äldrenämnden anser att detta även bör omfatta tryckt text.” 

”Under flera av de prioriterade områdena i planen, tycks fokus vara att öka kunskapen och 

informationen inom organisationen Borås Stad. Vård- och äldrenämnden anser att ett tydligt 

utåtriktat perspektiv saknas och behöver tydliggöras.” 

Nämndens synpunkter har beaktats men inte tagits med i planen. 

Kulturnämnden 

Nämnden hade synpunkter på målformulering under artikel 30. Nämndens 

synpunkter har beaktats och ändringar i handlingsplan har gjorts.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Nämnden ställer sig bakom målen i handlingsplanen. 
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Handlingsplan 2018-2020 för ett 
tillgängligt samhälle  

 

 

Prioriterande 
område 

 

Syfte 
 

Mål 

 

Tid 
 

Ansvar 
 

Uppföljning 

 

Artikel 8 

Öka kunskapen om 

situationen för personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

 

 

Syfte är att arbeta strukturerat 

med att sprida information om 

kognitiv tillgänglighet samt 

säkerställa att 

tillgänglighetsperspektiv når ut i 

hela organisationen. 

 
 

Att erbjuda minst 5 utbildning/workshop till 

personalen i olika förvaltningar. 

Utbildning/workshop ska handla om: 

 FN konvention om rättigheter till 

personer med funktionsnedsättningar 

 Kognitiv tillgänglighet 

 Bemötande  

 

 
 

2018-2020 

 
 

Sociala 

omsorgnämnden i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

 
 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slut redovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

Artikel 9 

Öka tillgängligheten 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

tillgänglighetsperspektiv 

inkluderas i det dagliga arbetet 

med information och 

kommunikation. 

 

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning inom 

informations- och kommunikationsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen i 

samarbete med alla 

nämnder 

 
 
 

 

 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgsnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slut redovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 
   

Syftet är att öka tillgänglighet till 

information. 

 

Att arbeta fram lättläst information på Borås 

Stad hemsida utifrån behovet som finns.  

  

 

2018-2020 Kommunstyrelsen i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

Uppföljning ska rapporteras varje år 

i juni och december.  

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

 



Syfte är att öka möjligheterna till 

delaktighet och inflytande för 

unga med funktionsnedsättning. 

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer” 

för att lyfta vad som är viktigt för unga med 

funktionsnedsättning. 

2018-2019 Kommunstyrelsen i 
samarbete med Gymnasie- 
och 

vuxenutbildningsnämnden 

Delrapport ska redovisas till sociala 

omsorgsnämnden senast 31 

december, 2018. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2019. 

Syftet är att öka möjligheter till 

friluftsaktiviteter för personer 

med funktionsnedsättning. 

Att utöka antal tillgängliganpassad 

naturområden (som är välbesökta). 

Säkerställa att det finns minst en 

tillgänglighetsanpassad toalett i det 

naturområde som är markerat som tillgänglig 

anpassat. 

2018-2020 Tekniska nämnden och 
Fritids och 

folkhälsonämnden 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

Artikel 16 

Minska våld och övergrepp 

Syftet är att skapa förebyggande- 

och förbättringsarbete mot våld 

och tvång hos personer med 

funktionsnedsättning. 

Viktig Intressant Person (V.I.P) ska fortsätta 

arbeta med att ge utbildning och stöd till 

personer med funktionsnedsättning i Borås. 

Personal ska få tillgång till stöd, information 

och utbildning för att motverka våld och 

tvång. 

2018-2020 Sociala omsorgsnämnden Delrapport ska redovisas till sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

Syftet är att ge stöd, information 

och utbildning till personer med 

funktionsnedsättning och deras 

familjer samt personal för att 

motverka våld och tvång 

Arbeta förebyggande för en trygg miljö i 
skolan för elever med funktionsnedsättning 

genom att: 

- Stödja och utbilda elever med
funktionsnedsättning om sina rättigheter

-öka kunskap och kompetens hos personalen

i skolan om elever med funktionsnedsättning
- Sprida information till anhöriga som har 

barn med funktionsnedsättning

2018-2020 Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnde

n och Sociala 
omsorgnämnden 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

Artikel 24 

Utbildning för alla 

Syftet är att säkerställa att 

gymnasieskolornas behov av 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)-

platser tillgodoses. 

Sprida information om gymnasiesärskolans 

behov av APL-platser till alla förvaltningar. 

2018-2020 Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
i samarbete med alla 

nämnder 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 



Artikel 27 

Fler människor i arbete 

Syftet är att öka möjligheter för 

personer funktionsnedsättningar 

att få ett arbete inom Borås Stad. 

Sprida kunskap om förutsättningarna och 

stöd som finns att få när man anställer 

personer med funktionsnedsättning (minst 5 

utbildningstillfällen) till olika förvaltningar. 

2018-2020 Arbetslivnämnden i 

samarbete med Social 
omsorgnämden och 

Arbetsförmedlingen. 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

Artikel 30 

Öka möjligheterna för en 

aktiv fritid 

Syftet är att säkerställa att 

personer med 

funktionsnedsättningar kan ta del 

av kultur utbudet i samhälle. 

Anpassa lokaler genom att tillhandahålla tysta 

rum eller möjlighet till avskildhet för enskilda 
eller grupper på biblioteken och museerna i 

Borås Stad.  

Erbjuda bland annat teckentolkning och 

guidningar/visningar avseende 

kulturförvaltnings program utbud. 

2018-2020 Kulturnämnden Delrapport ska redovisas till sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 
december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 
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Datum 

2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00061 1.1.3.1 

Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av ungdomspolitisk 

handlingsplan.    

Sammanfattning 

Inför revideringen av Borås Stad Ungdomspolitisk plan görs uppföljningar över 

vad som är gjort under 2017 och 2016. Kommunstyrelsen har fått in 

redovisningar från de aktiviteter som enligt planen skulle följas upp under 2016. 

Nu genomförs uppföljning utav aktiviteterna kopplade till 2017.  

Ärendet i sin helhet 

Kopplat till Borås Stads Ungdomspolitiska plan finns en handlingsplan med sex 

punkter, varav en punkt är riktad till Sociala omsorgsförvaltningen.  

Samla och sprida information om utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och 

möjligheter till inflytande till unga i grundskolans senare del och gymnasiet.  

Sociala omsorgsförvaltningen har arbetat framför allt med två projekt som 

ligger i linje med punkten.  

Jämlik hälsa är ett projekt som pågått under 2016 och 2017 där sociala 

omsorgsförvaltningen har haft som mål att deltagarna i projektet ska uppleva en 

ökad hälsa, att Sjuhäradshallen ska bli en hälsofrämjande mötesplats samt att 

inkludera målgruppen i samhället genom idrott och genom samvaro kring idrott 

och hälsa. 

Målgruppen har inte specifikt varit ungdomar i grundskolans senare del och 

gymnasiet, men dessa har varit inkluderade.  

Under 2016 och 2017 har Sociala omsorgsförvaltningen även utvecklat och 

drivit ”Schysst kompis”. Projektet riktar sig till ungdomar inom 

lägerverksamheten och syftar till ökad självkänsla som är en förutsättning för 

inflytande.  

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Ungdomspolitiska plan
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Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Strategi
Program

» Plan
Policy

Riktlinjer
Regler

Borås Stad

Ungdomspolitisk plan 
2016



2  Ungdomspolitisk plan 

Fastställt av: Kommunstyrelsen 
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med: 2017

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

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Handlingsplan 2016

Vad
Vad ska göras för att 
bidra till målen i 
programmet?

Varför
Varför ska vi 
göra just det?

När
När ska 
det vara 
klart?

Vem
Vem bär ansvaret?

Uppföljning
När och hur ska uppfölj-
ning ske?

Löpande utbilda per-
sonal i Borås Stad om 
barns rättigheter.

I syfte att öka 
kunskap om 
barns rättigheter 
och säkerställa 
barnperspekti-
vet.

2016 Kommunstyrelsen Redovisas till Kommun-
styrelsen senast novem-
ber 2016.

Öka möjligheterna 
till delaktighet och 
inflytande för unga 
med funktionsned-
sättning. 

I syfte att se till 
att alla unga 
har lika stora 
möjligheter till 
delaktighet och 
inflytande. 

2016 Kommunstyrelsen, 
stadsdels-
nämnderna och 
Utbildnings-
nämnden

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast novem-
ber 2016.

Samla och sprida in-
formation om utbild-
ning och arbete, fritid 
och kulturliv, hälsa 
och möjligheter till 
inflytande till unga i 
grundskolans senare 
del och gymnasiet. 

I syfte att göra 
satsningar för 
barn och unga 
kända och till- 
gängliga.

2017 Kommunstyrelsen
i samverka med Fri-
tids- och folk-hälso-
nämnden, Kultur-, 
Arbetslivs- och 
Sociala omsorgs- 
nämnden, Miljö 
och konsument-
nämnden, stads- 
delsnämnderna

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast 2017.

Hälsofrämjande 
insatser för unga som 
tar upp frågor som 
förväntningar, studie-
teknik och livsstil.

I syfte att öka 
ungas kunskap 
om hur livsstil 
och vanor på-
ver- kar hälsan 
och stödja dem i 
att bli vuxna.

2017 Fritids- och folk- 
hälsonämnden och 
stadsdelsnämnd-
erna

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast 2017.

Utreda möjligheter 
till feriearbete på 
andra delar av året än 
sommaren.

I syfte att ge fler 
unga feriearbete 
och uppmuntra 
lärande utanför 
skolan.

2016 Arbetslivsnämden Redovisas till Kommun-
styrelsen senast novem-
ber 2016.

Utveckla det norm-
kritiska och inklu-
derande arbetet i 
fritidsverksamheten. 

I syfte att ta 
bort hinder för 
ungas möjlighe-
ter till fritid och 
kultur.

2017 Kommunstyrelsen,
Fritids- och folk-
hälsonämnden och 
stadsdelsnämn-
derna

Redovisas till Kommun-
styrelsen senast 2017.
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Datum 

2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00045 1.1.3.1 

Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 

m.fl., Borås Stad

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 

remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Sammanfattning 

 Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 

detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad. 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny 

bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås cirka 120 

lägenheter fördelade på fem byggnader mellan 3 till 7 våningar. Detaljplanen är 

förenlig med Borås översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen 

Byttorp.

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 

detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad. 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny 

bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås cirka 120 

lägenheter fördelade på fem byggnader mellan 3 till 7 våningar. Detaljplanen är 

förenlig med Borås översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen 

Byttorp. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Tänkt bebyggelse är mindre 

lämpligt för LSS– och SoL-boenden på grund av byggnadernas placering längs 

med en stor och hårt trafikerad väg.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden
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Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. 

BN 2016-1481Dp Granskning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m.fl. Samman-
lagt föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem byggnads-
volymer i 3-7 våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås 
översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp. 

Översiktskarta med planområde
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2, Byttorpshörn 1 med flera i stadsdelen 
Byttorp. 

Planområde
Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen 
Byttorp. Planområdets storlek är ca 12000 m2. Inom 
detaljplaneområdet finns 4 fastigheter. Borås Stad äger 
fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå 
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och 
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger 
Byttorpshörn 1. HSB och Cernera kommer att förvärva vissa 
delar av den kommunalt ägda marken inom planområdet för 
att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.

Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i 
väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), 
i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot 
Alingsåsvägen respektive Ribbingsgatan.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner P137 samt P158 för området anger 
Kvartersmark - Bostäder samt Allmän plats - gatu- och 
parkmark. Detaljplanerna är från 1941 respektive 1945 och 
genomförandetiden har gått ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att 
ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden prövar möjligheten 
att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbygg-
nadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs 
utvidgades planområdet till att inbegripa även fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen 
ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan 
planuppdraget gavs 2012 beslutade Samhällsbyggnadsnämn-
den 2016-06-28 i beslut § 208 att ge Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
nytt planärende för ovan berörda detaljplaneområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 
41 att godkänna att förvaltningen går vidare med föreslagna 
volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen beslu-

tade 2017-02-22 via delegation i beslut § Pl 2017-000003 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet 
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst. 

Närliggande bebyggelse är till övervägande del uppförd som 
mindre flerbostadshus med lägenheter - enstaka ”Egna Hem” 
från 1920-talet utmed Ribbingsgatan, samt i huvudsak något 
större flerfamiljshus från 1930-1960-talet utmed Alingsåsvä-
gen.    

Befintlig bebyggelse längs med Alingsåsvägen norr om 
Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som 
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om Byttorp-
stå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum med 
skomakeri och restaurang. Söder om planområdet på väster 
sida om Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.  

Området omfattas av i kulturmiljöprogrammet utpekade 
området nr 18 ”Nedre Byttorp”  Bebyggelsen beskrivs så här 
i programmet:

Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad 
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa 
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar, 
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har 
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer 
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av 
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m. 
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av 
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarters-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun, Borås 2000).

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås, upprättad den 6 mars 2018.
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Skala 1:400 A3

SEKTION AA LÄNGS MED ALINGSÅSVÄGEN
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Sektion A-A -  längdsektion genom fastigheterna vid Byttorpstå.

Sektion B-B -  längdsektion genom fastigheten Byttorpshörn.
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bef. 

bef. 
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Illustrerat förslag - Illustrerad bebyggelseutformning föreslår gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. 
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Planarkitekt Krook & Tjäder AB
Petter Frid
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Grundkarta inom planområdet
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21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 10.00 21 mars - kl. 11.00

21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 13.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 21 mars - kl. 16.00
2017.06.20

21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 - vy 1 21 mars - kl. 15.00 - vy 2 21 mars - kl. 16.00 - vy 1

21 mars - kl. 16.00 - vy 2
2017.06.20

Sektion C-C Sektion D-D
Tvärsektioner visande förhållandet mellan den befintliga bebyggelsen vid Ribbingsgatan 1 och 3 och tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå

Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd studie

Från och med klockan 15-16 skuggas befintlig bebyggelse på andra sidan Alingsåsvägen av tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå.          
Skuggpåverkan bedöms vara acceptabel gentemot omgivande bebyggelse.

bef. 

bef. 

21 mars - kl 9:00 21 mars - kl 11:00

21 mars - kl 14:00 21 mars - kl 16:00

21 mars - kl 15:00 21 mars - kl 16:00 
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen från söder. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största 
möjliga friytor på tomten i väster. Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler i bottenplan längs med Alingsåsvägen (vy 1).

Foto utmed Alingsåsvägen.

Fasad över bebyggelsen vid Byttorpstå sett från Alingsåsvägen. Bottenvåningarna regleras till att vara genomsiktliga eller indragna med minst 30 %. För delar av bebyggelsen 
krävs en höjd på minst 2.7 meter mellan golv och tak för att möjliggöra en mindre verksamhet. 
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse mot Ribbingsgatan (vy 2). Den högre markhöjden längs med Ribbingsgatan möjliggör att gården kan förläggas ovanpå 
parkeringsgaraget. Detta medför en bebyggelse i fem plan med indragen takvåning från Ribbingsgatan.

Foto mot Ribbingsgatan idag.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse vid Byttorpshörn (vy 4). Bostadsbebyggelse i fyra våningar föreslås längs vägen. Detaljplanen möjliggör bebyggelse på 
parkeringsdäcket till höger i bilden som en del i att göra detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget inte för avsikt av uppföra påbyggnaden.

 

Foto utmed Alingsåsvägen mot Byttorpshörn.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen mot norr. I bottenvåningen längs Alingsåsvägen medges verksamheter och garage. Bebyggelsens höjd 
är vid Byttorpstå något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits in och ger därmed 
ny bebyggelse en lägre takfot som har ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6 (vy 3).

Foto utmed Alingsåsvägen idag från norr.
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Sammanlagt föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem 
friliggande byggnadsvolymer i 3-7 våningar samt tillhörande 
parkeringsplatser i garage respektive parkeringsdäck.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen 
bebyggelse på föreslaget parkeringsdäck som en del i att göra 
detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget 
inte för avsikt av uppföra bebyggelsen.

På fastigheterna Byttorpshörn 1 samt Byttorpstå 1 och 2 ges 
möjlighet att inrymma centrumverksamhet i en begränsad 
omfattning.

Stadsbild och gestaltning
Ny bebyggelse förhåller sig främst till bebyggelsen längs 
Alingsåsvägen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på 
Nedre Byttorp bedöms vara av mindre omfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det kultur-
historiska värdet i området skulle minska i sådan omfattning 
att det förvanskas.

Användningen ändras inte i jämförelse med äldre detaljplan 
och den för kulturmiljön viktiga gatustrukturen i Byttorp 
påverkas inte vilket innebär att såväl områdets dokument-
värden som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt 
väsentligt.   

Bebyggelsen på fastighet Byttorpshörn 1 placeras med 2 
meter bred förgårdsmark längs med gatan. Planen medger 
en fyravåningsbyggnad längs med gatan samt en femvå-
ningsbyggnad i planområdets norra del. Entréer vänds in 

mot den gemensamma gård som skapas mellan byggnaderna. 
Byggnadsarean (fotavtrycket på marken) för tillkommande 
bebyggelse regleras i detaljplanen till 1850 m2.

Planlösningarna behöver utformas som genomgångslägen-
heter där hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 
ljuddämpad sida för att uppfylla bullerkraven. Mellan ny 
bebyggelse skapas en gård som med bullerskärm uppfyller 
kraven för ljudnivå vid uteplats. 

Byggnaden som föreslås på parkeringsgaraget vid Byttorps-
hörn 1 kan av bullerskäl endast uppföras som smålägenheter. 
Bebyggelsen medges vara ca 4 våningar hög. I illustrationen 
redovisas ett förslag framtaget som visar på en volym och 
placering som är anpassade för att möjliggöra acceptabla ljus- 
och utsiktsförhållanden för omgivande bebyggelse.

Bebyggelsen på Byttorpstå 1 och 2 regleras till att vara 
5-6 våningar med en ytterligare indragen takvåning. I 
bottenplan/souterräng förläggs ett parkeringsgarage. Bebyg-
gelsen placeras i direkt anslutning mot allmän plats för att 
åstadkomma största möjliga friytor på tomten i väster. Längs 
med Alingsåsvägen ställs krav på att fasaden ska vara genom-
släpplig med minst 20 % för att bidra till en ökad upplevelse 
av trygghet i gaturumet. Balkonger får inte anordnas i släppet 
mellan byggnaderna vid Byttorpstå och avses vara indragna 
längs med Alingsåsvägen.

Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå något högre än omgi-
vande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara 
anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits 
in och ger därmed ny bebyggelse en lägre takfot som har 

50 m2050 10 15 25
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ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6. Längs 
med Alingsåsvägen tillkommer en sockelvåning för garage 
och lokaler. Därmed kommer byggnaderna upplevas större 
på den här sidan vilket har bedömts rimligt i förhållande till 
gaturummets storlek. Bebyggelsen trappar sedan ner mot 
sydöst (där Ribbingsgatan möter Alingsåsvägen) för att följa 
markens lutning och anpassas till de lägre byggnaderna vid 
Ribbingsgatan 1 och 3. 

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 120 stycken nya 
lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service
Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för 
handel eller annan verksamhet i bottenvåningarna inom 
planområdet vilket på sikt kan generera nya arbetsplatser. 
Vid Byttorpstå säkerställs möjligheten till lokaler genom 
bestämmelse som ställer krav på bjälklagshöjd samt krav på 
genomsiktlighet i fasad.

Offentlig service
Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd 
(Byttorpgårdens förskola). Närmaste skola på ungefär 500 
meters avstånd (Byttorpskolan). 

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och angöring till och inom 
byggnaderna kan och ska placeras för att uppfylla krav på 
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska 
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsva-
riationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Alingsåsvägen löper genom planområdet. Vägen är utpekad i 
funktionellt prioriterat vägnät. I och med detaljplanen ändras 
gränsdragningen mellan allmän plats; väg och kvartersmark.  
Detta bedöms vara möjligt utifrån att:

» Föreslagen gränsdragning mellan kvartersmark och
allmän plats är anpassad till ett gränssnitt/bredd som
återfinns i direkt anslutning norr respektive söder om
planområdet samt anpassad efter befintlig stödmur (in
mot tidigare villaträdgård). Äldre plans uppdelning
av kvartersmark och allmän plats har inte realiserats.
Därmed bedöms detaljplanens uppdelning mellan
kvartersmark och allmän plats; väg vara en anpassning
till befintliga förhållanden. Kommande åtgärder för
bland annat cykel och busstrafik bedöms av Borås Stad
rymmas inom detaljplanens gränsdragning.

» På lång sikt arbetar Borås Stad, utöver den alternativa
sträckning vid Viaredsmotet som föreslås i ÅVS
Noden, aktivt med att hitta alternativa förbindelser
som kan avlasta väg 180. Detta för att kunna möjligöra
en överflyttning av biltrafik till andra vägar och
därmed göra plats för en bättre framkomlighet för
kollektivtrafik.

Ribbingsgatan är en lokalgata som leder in i stadsdelen 
Byttorp. I anslutning till planområdet återfinns det gatunät 
som omfattas av kulturmiljöprogrammet för stadsdelen 
Byttorp med sin stadsplan med svängda gaturum och 
platsbildningar.

Gång- och cykeltrafik
Trottoar finns på båda sidor av Alingsåsvägen. Trottoaren 
längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan 
bredd att den rymmer cykeltrafik. Trottoar finns på båda 
sidor av Ribbingsgatan.

Väster om Byttorpstå löper en gångväg som förbinder 
Ribbingsgatan med Alingsåsvägen. Denna ligger utanför 
planområdet och bibehålls i enlighet med gällande plan. 

Kollektivtrafik
I anslutning till detaljplaneområdet i öster finns en busshåll-
plats som trafikeras ungefär var tionde minut (linjerna 2, 8, 
21 och 153 men även linje 3 och nya linje 19 från och med 
2 april 2017. Linje 550 som är en regional linje mellan Borås 
och Alingsås trafikerar även hållplatsen. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god.  

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden 
mellan Borås och Alingsås och trafikeras av cirka 12000 
fordon per dygn (ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 
km/h. 

Alingsåsvägen är idag ansträngd av mycket biltrafik vid 
vissa tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring 
bedöms vara liten och bedöms inte påverka situationen i den 
omfattningen att några åtgärder behöver vidtas.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.
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En trafikutredning har gjorts för att utreda tillkommande 
utfarter till Alingsåsvägen. Se sammanfattning under rubri-
ken Angöring och utfarter.  

Ribbingsgatan trafikeras av cirka 500 fordon per dygn. 
(ÅDT) Hastigheten är reglerad till 50 km/h. 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås Stads parke-
ringsregler använts som underlag.

Vid Byttorpshörn planeras för 72 parkeringsplatser vilket 
täcker behovet för både befintlig och tillkommande bebyg-
gelse. Parkeringsdäcket under bostäderna vid Byttorpshörn 
rymmer 56 parkeringsplatser, 6 besöksparkeringar förläggs 
på gården. Längs med angöringsgatan längst i öster tillskapas 
10 parkeringsplatser.

Vid Byttorpstå planeras för 39 platser vilket täcker behovet 
för ny bebyggelse. Parkering inryms i parkeringsgarage under 
bostäderna samt tre besöksparkeringar på gården. 

Cykelparkering
För Byttorpshörn krävs att cirka 160 nya platser för 
cykelparkering skapas, vid Byttorpstå krävs 110 stycken 
cykelparkeringar. 

Angöring och utfarter
Vid Byttorpshörn flyttas den längst i norr liggande utfarten 
till nytt läge för att bättre möjliggöra angöring till gård och 
parkering. Befintlig utfarts nya läge är, i enlighet med den 
trafikutredning som gjorts, (Sweco 2016-04-16) placerad med 
något bättre siktförhållanden. Därmed tillförs ingen ytterli-
gare utfart och förhållandena skulle kunna anses snarare leda 
till en förbättring än en försämring av vägstandarden längs 
Alingsåsvägen. Plankartan reglerar området runt utfarter/
infarter med sikttrianglar.

Vid Byttorpstå tillkommer en in- och utfart för angöring 
till parkeringsgarage och en in- och utfart för en mindre 
angöringsparkering mot Ribbingsgatan. Påverkan bedöms 
acceptabel för kapaciteten på Ribbingsgatan. 

Riksintressen
Planområdet ligger inom 150 meter från Kust-till-Kustbanan. 
(järnväg med farligt gods) En längre beskrivning rörande 
påverkan återfinns under rubriken störningar på platsen; 
risker. 

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

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsma-
gasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta ska anläggas.

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att  
häftiga flöden undviks. Med fördröjningskravet som ställs på 
plankartan görs bedömningen att dagvattenledningsnätet har 
kapacitet för att ta hand om dagvatten från planområdet. 

Fjärrvärme, el, tele och fiber
Byttorpstå och Byttorpshörn kan anslutas till det befintliga 
fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna 
som omger respektive del av planområdet. Den befintliga 
byggnaden på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. 
Fjärrvärmeledningen som ansluter till byggnaden på  
Byttorpshörn kan behöva flyttas. Flytten av ledningen 
bekostas av exploatören. 

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
Avfallshanteringen för Byttorpshörn föreslås ske genom 
separata återvinningshus på gården märkta avfall i illustra-
tionen. Gårdsytan har anpassats för angöring av återvin-
ningsfordon. För Byttorpstå sker avfallshanteringen genom 
hämtning från Ribbingsgatan.

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. 

5. Mark
Natur och vegetation
Marknivån på fastigheten Byttorpshörn 1 varierar mellan ca 
+140 och +150 och sluttar i huvudsak åt öster.

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har en marknivå som 
varierar mellan ca +150 och +152 och sluttar svagt åt öster.

Fastigheten Byttorpshörn 1 används idag som parkering, 
på fastighet Byttorpstå 2 finns en igenvuxen villatomt.  Ny 
bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms inte förstöra 
några natur- eller rekreationsvärden på platsen utan snarare 
vara positivt för området.

Lek och rekreation
Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning 
till föreslagen bebyggelse. 
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Större lekplatser finns i anslutning till förskolorna och 
Byttorpskolan ca 400 meter nordväst om planområdet. 

Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet 
Rya Åsar med tillgång till motionsspår, grillplatser och fina 
naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och radon
Två geotekniska utredningar har tagits fram för fastigheterna 
i planområdet. Den ena omfattar Byttorpshörn och den andra 
Byttorpstå.

I utredningarna framkommer att konsekvenserna av plan-
förslaget inte kräver särskilda restriktioner med avseende på 
stabilitet eller sättningar. Detta gäller med förutsättning att 
ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas ur vid grundlägg-
ning av planerade byggnader. För permanenta slänter i den 
naturliga jorden bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd och 
grundvattenytans läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid 
nivåskillnader på upp till 2 meter. Vid större nivåskillnader 
bör släntlutningen inte överstiga 1:2.

Vid Byttorpshörn påvisas i radonmätningar på normal- till 
högradonmark. Därför ska radonsäkert utförande beaktas 
enligt Boverkets anvisningar. Detta innebär att byggnads-
delar som står i kontakt med marken skall utformas så att 
luft från marken förhindras att tränga in. I övriga delar av 
planområdet ska radonskyddat utförande beaktas.

Utredningen rekommenderar att planerade byggnader 
grundläggs med plattor eller grundsulor på befintlig, naturlig 
jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett 
lager med packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten.

Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekom-
ma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös jord 
schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av planerade 
byggnader.

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller 
grundsulor på befintlig, naturlig jord efter att organisk jord 
schaktats bort, alternativt via ett lager med packad fyllning av 
friktionsjord eller sprängsten.

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband 
med detaljprojektering av markarbeten och byggnadernas 
grundläggning.

Förorenad mark
I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även 
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig 
markanvändning (enl. Naturvårdsverket) underskrids. 
Därmed finns inte krav på redovisning av massorna (jord 
m.m.) under förutsättning att de återanvänds inom fastighe-
ten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.

Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggna-
tion. Schaktmassor bör återanvändas inom området om 
möjligt. 

För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk. 
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmäl-
ningsplikt enligt Miljöförvaltningen.

Asfalt inom området understiger 70 ppm PHA-halter. Åter-
fyllning i mark är därmed inte tillåtet. Rekommendationen 
är att transportera asfalten till en anläggning för återvinning 
av asfalt. Restriktioner kan förekomma i känsliga områden. 
Kontakta Miljöförvaltningen i samband med bygglovskedet. 

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 finns grundvattenrör som 
visar att grundvattnet ligger ca 8 meter under markytan.

Grundvattnet vid Byttorpstå bör vara utdränerat till nivå 
+149-+150 med anledning av närliggande väg. Preliminärt
bedöms därmed inte en sänkning av grundvatten vara
aktuellt.

Om (i samband med att underjordiska källare planeras) åtgärd 
utförs som kan innebära bortledning av grundvatten innebär 
detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhål-
landena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig 
ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vatten-
vårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra 
denna bedömning.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed inte 
påverka vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten 
eller ytvatten. 
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6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökonsekvensnorm för vatten
Planändringen innebär inte en ändrad markanvändning men 
en viss förtätning, och alltså mer hårdgjorda ytor. Detta 
kan innebära en viss ökning av flöden vid stora regn, men 
det i sig bedöms inte innebära en försämring av MKN-
parametrar.

Planbestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom 
kvartersmarken införs på plankartan. Borås Stad kan som 
huvudman för det kommunala systemet ställa krav på att 
kvantitet och kvalitet inte försämras samt att häftiga flöden 
undviks.  

Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.  

7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en 
entré för stadsdelen Byttorp och integrerar sig i den befint-
liga gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på mark som 
idag används för parkering respektive en före detta villatomt. 

Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader 
är intressantare och mer promenadvänligt än tidigare 
parkeringsplats vid Byttorpshörn. Genom sitt läge i ett redan 
befintligt stadsområde kan tillkommande bebyggelse dra 
nytta av mycket av den samhällsservice som redan finns i 
området. 

Närhet till kollektivtrafik skapar goda möjligheter att röra sig 
i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser
Illustrerad bebyggelseutformning (se illustration) föreslår 
gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade 
Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. På gatans norrsida 
söder om bebyggelsen vid Byttorpstå ges en mer offentlig 
gestaltning. På så sätt kan en tydlighet mellan privat/offent-
ligt skapas som ger trygghet för de som vistas i stadsrummet.

Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler (centrumän-
damål) i bottenplan längs med Alingsåsvägen. Detta skulle 
på sikt kunna bli en del av omvandlingen från väg till ett 
urbant stråk och fungera som en av flera mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Risk
Utifrån kända förutsättningar bedöms att en separat riskut-
redning inte behöver tas fram i samband med planen. 

Planområdet ligger på 100-300 meters avstånd till Kust-till-
kustbanan. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För 
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz 
risk consultancy AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån 
inom planområdet är tillfredställande låg. I samråd med 
räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov av 
ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Räddningstjänstens bedömning
Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I 
dagsläget finns en brandpost 30 meter från fastighetsgräns.

Möjlighet ska finnas att förhindra att släckvatten når dagvat-
tensystemet från planerat parkeringsgarage.

I samråd med räddningstjänsten har konstaterats att planerad 
utformning uppfyller kraven på utrymning av samtliga 
lägenheter.

Buller och vibrationer
Från den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning 
av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån 
nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 
55 dBA. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och 
kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de 
aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, 
gäller övergångsbestämmelsen till den bestämmelsen. Detta 
innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planä-
renden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015.

Förordningen om trafikbuller anger vidare att om riktvärdet 
60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
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Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven, 
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstad-
kommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som 
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret 
från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder 
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur 
föreslagen utformning hanterar omgivande buller.  

För Byttorpshörn visar beräkningarna att ljudnivåerna inom 
det aktuella området blir som högst vid fasader riktade ut 
mot Alingsåsvägen. Bebyggelsens långsida mot vägen samt 
dess kortsidor erhåller ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 
riktvärdet 65 dBA ekvivalet ljudnivå.

Hus 1 erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 
55 dBA. För att säkerställa att ej maximala ljudnivåer från 
järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för ett fåtal bostäder så 
placeras en glasskärm utmed fasad (se röd markering i figur 
på bilden bredvid). Skärmen skall anslutas tätt mot fasad och 
sträcka sig från mark till tak på byggnaden. Skärmen skall 
sträcka sig ut minst 1,5 m från fasad. Utförande med skärm-
placering enligt ovan säkerställer att hela fasaden mot norr 
erhåller maximala ljudnivåer från järnväg som underskrider 
riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Resultaten av bullerberäkningar vid Byttorpstå visar att 
ljudnivåerna vid fasad ut mot Alingsåsvägen erhåller ekviva-
lenta ljudnivåer som överskrider riktvärdet 65 dBA. I bilagor 
till bullerutredningen så framgår det att skyddad sida (fasad 
mot syd) erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 55 
dBA. Dock så framgår det även av bilagor att de maximala 
ljudnivåerna från järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för 
en bostad på plan 4 vid sydöstra hörnet.

Således uppfylls ej ”Förordningen om trafikbuller” gällande 
denna bostad. Genom att förse utsatt bostadsbalkong mot 
sydöst med delvis inglasning mot öst och delvis mot syd så 
kan Förordningen om trafikbuller uppfyllas för även denna 
bostad.

Genom att anlägga en avskärmad gemensam uteplats vid 
Byttorpstå erhålls tillgång till uteplats där ljudnivåer under-
skrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå (väg/järnväg). Avskärmningen ska vara helt tät i 
sidled såväl som mot mark och dess höjd bör ligga inom 
intervallet 2-2,5 m över mark.

Med de åtgärder som föreslås uppfyller samtliga bostäder 
kraven som ställs i bullerutredningen. 

8:1 - Nuvarande Bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

Ekvivalent ljudnivå(dBA) 2 meter över mark vid Byttorpshörn med föreslagen    
ny bebyggelse - Soundcon

Ekvivalent ljudnivå(dBA) vid Byttorpstå 2 meter över mark med föreslagen ny 
bebyggelse - Soundcon

Hus 1

Hus 2
Hus 3
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Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

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

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG visar att Alingsåsvägen ska ha kvar 
sin användning som en väg till, från och genom en tätort. 
Bestämmelsen GATA reglerar Ribbingsgatan till att ha kvar 
sin funktion som lokalgata. Inom bestämmelserna finns även 
möjlighet till gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
bostäder uppföras.

Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. 
Bestämmelsen begränsas till att gälla för byggnadernas 
bottenvåningar.

Bestämmelsen E (Teknisk anläggning) tillåter att en transfor-
matorstation får byggas inom fastigheten Byttorpshörn 1.

Utformning av kvartersmark
Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens 
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets 
nock. Därutöver får antenner och master sticka upp. 

Bestämmelsen om föreskriven totalhöjd över stadens 
nollplan, angivet med + och romb med dubba linjer, anger 
bebyggelsens höjd och avser största höjd på gården vid 
Byttorpstå som underbyggs av ett parkeringsgarage. Därutö-
ver får komplementbyggnader uppföras med en största 
byggnadshöjd om 3,5 meter och största  byggnadsarea om 65 
m².

Bestämmelsen p1 anger att entréer i huvudsak ska placeras 
mot Alingsåsvägen med minst en meters indrag. Detta 
säkerställer att entréerna inte stör gång- och cykeltrafiken. 
Bestämmelsen b1 anger att bjälklag ska göras planterbart för 
att kunna anlägga en gård i anslutning till bebyggelsen på 
Byttorpstå. Detta kräver en viss tjocklek på bjälklaget för att 
skapa bra förutsättningar för växt- och trädrötter.

Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud 
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsåsvä-
gen och Ribbingsgatan ska placeras. Bestämmelsen prickad 
mark anger att byggnad inte får uppföras.

Bestämmelsen ”Vid ett överskridande av de bullerriktlinjer 
avseende ekvivalent nivå respektive maximal nivå som gäller 
ska bullerreducerande åtgärder vidtas” införs på plankartan. 
Detta ställer bland annat krav på rumsdisponering i lägenhe-
ter, bullerskärmar och bullerplank i de lägen där ljudnivåerna 
överskrids för lägenheter och gemensamma uteplatser. 

Som information på plankartan införs de nu rådande 
bullerkraven. Dessa anger att hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida samt att 
om ekvivalent nivå vid bostadens nivå övergår 60 dBA ska 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 
sida. Vidare anges att fasad mot ljuddämpad sida ska ha 
en ekvivalentnivå på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå 
nattetid mellan 22.00 och 06.00 på högst 70 dBA. För små 
lägenheter med en boarea på max 35 kvadratmeter gäller 
att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en 
ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad 
är mer än 65 dBA.  Om bostaden har en eller flera uteplatser 
ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Bestämmelsen e000 anger exploateringens nyttjandegrad i 
kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor yta på 
marken som man får bebygga. 

Bestämmelsen u visar att det finns ledningar i marken som 
man inte får bygga på.

Bestämmelsen f1 föreskriver att inom egenskapsområdet ska 
bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd mellan 
golv och tak. Detta för att säkerställa att det för gatulivet 
viktiga lägen för lokaler/verksamhet enkelt kan iordningstäl-
las.

Bestämmelse om 30 % av fasadytan i bottenvåning ska vara 
fönster, dörrar,öppningar eller indrag har införts för Byttorp-
stå. Detta för att fasaden ska upplevas öppen och bidra till 
upplevd trygghet längs med Alingsåsvägen.

Bestämmelsen n1 som styr att det på delar av gårdsytan vid 
Byttorpstå inte får anläggas parkeringsplatser.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande 
visionsarbete; 

» Förtätning i kollektivtrafiknära områden så att kollek-
tivt resande sker i större utsträckning.

» Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande
med en minimerad förbrukning av vatten och energi,
en medveten avfallshantering samt materialval som inte
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering 
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De mål som 
berörs handlar framförallt om bostäder och förtätning;

» God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

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

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

» Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.

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

Miljömål 
Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Men detta bedöms kompenseras av att det ligger 
nära centrum/service med goda förbindelser till kollektivtra-
fik och väg för gång- och cykel. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön. 
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och 
bifogats handlingen.
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12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

» är förenlig med översiktsplanen

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

» inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut. Kostaden för detaljplanen regleras 
istället i plankostnadsavtal.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» PM - Byttorp trafikutredning (SWECO 2016-04-13).

» Bullerutredning för Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå,
Borås (Soundcon, 2017-06-29).

» Byttorpshörn, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-05-11).

» Byttorpstå, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-06-16).

» Solstudie, Krook & Tjäder.

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

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson och 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Petter Frid 
plan- och bygglovschef plankonsult  

Krook & Tjäder AB
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Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-03-06

Upprättad 2018-03-06

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

SBN

SBN/
KF

SBN

SBN

BCE

VÄG

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

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik mellan områden

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Ovanför angiven totalhöjd får
komplementbyggnader och räcken/staket uppföras. Komplementbyggnad får
uppföras med en största byggnadshöjd om 3,5 meter och största  byggnadsarea om
65 m².

+0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan, teknisk
anläggning - transformatorstation.

Placering

Entréer mot Alingsåsvägen ska placeras med 1 meters indrag.p1

Byggnadsteknik
Planterbart bjälklag ska finnas.

Störningsskydd

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2.e000

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.+0,0

b1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef Planarkitekt Krook & Tjäder AB

Petter Frid

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

Upprättad 2018-03-06

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Utredning rörande
getoekniska förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhandlingarna.

BC Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan.

GATA Lokalgata

2018-03-15

Jerry Sundin, Geodatachef

f1 Inom egenskapsområdet ska bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd
mellan golv och tak.

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida

mellan 22.00 och 06.00

För användningsområde Byttorpstå mot Alingsåsvägen ska minst 30 % av fasadytan i bottenvåning vara
fönster, dörrar, öppningar och indrag, varav minst 2/3 ska vara i genomsiktligt material. 

Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras.

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte överskriver riktvärden för
buller enligt gällande riktlinjer. Vid överskridande av gällande riktvärden ska bullerplank eller likvärdigt skydd
anordnas.

Principiell illustration av längdsektion genom bebyggelsen vid Byttorpstå som förtydligar reglering av höjder och användning

Som stöd för läsning av planbestämmelser redovisas Byttorpstå i skala 1:400 i planbeskrivningen på sid 22-23.

n1 På gård inom egenskapsområdet får ej parkering anläggas.

Utskjutande balkonger får inte anordnasp2
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2017-02-22
Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-03-06

Upprättad 2018-03-06

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

SBN

SBN/
KF

SBN

SBN

BCE

VÄG

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

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik mellan områden

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Ovanför angiven totalhöjd får
komplementbyggnader och räcken/staket uppföras. Komplementbyggnad får
uppföras med en största byggnadshöjd om 3,5 meter och största  byggnadsarea om
65 m².

+0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan, teknisk
anläggning - transformatorstation.

Placering

Entréer mot Alingsåsvägen ska placeras med 1 meters indrag.p1

Byggnadsteknik
Planterbart bjälklag ska finnas.

Störningsskydd

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2.e000

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.+0,0

b1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef Planarkitekt Krook & Tjäder AB

Petter Frid

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

Upprättad 2018-03-06

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Utredning rörande
getoekniska förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhandlingarna.

BC Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan.

GATA Lokalgata

2018-03-15

Jerry Sundin, Geodatachef

f1 Inom egenskapsområdet ska bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd
mellan golv och tak.

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida

mellan 22.00 och 06.00

För användningsområde Byttorpstå mot Alingsåsvägen ska minst 30 % av fasadytan i bottenvåning vara
fönster, dörrar, öppningar och indrag, varav minst 2/3 ska vara i genomsiktligt material. 

Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras.

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte överskriver riktvärden för
buller enligt gällande riktlinjer. Vid överskridande av gällande riktvärden ska bullerplank eller likvärdigt skydd
anordnas.

Principiell illustration av längdsektion genom bebyggelsen vid Byttorpstå som förtydligar reglering av höjder och användning

Som stöd för läsning av planbestämmelser redovisas Byttorpstå i skala 1:400 i planbeskrivningen på sid 22-23.

n1 På gård inom egenskapsområdet får ej parkering anläggas.

Utskjutande balkonger får inte anordnasp2
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Godkännande

Antagande

Laga kraft
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Granskningshandling

Planarkitekt Krook & Tjäder AB
Petter Frid

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330
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Upprättad 2018-03-06

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
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Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt
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Staket

Träd

Belysningsstolpe
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0:00 / 0:000

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB
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SBN/
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SBN

SBN

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Bef. bebyggelse

Nya parkeringsplatser

Nya bostadshus i 5 vån

Nya bostadshus trappas i 2-7 vån

Nytt bostadshus
i 4 vån Gård

Nya bostäder "loftgångshus" i 4 vån
ovanpå parkeringsgarage

Infart p-garage under gård

Gård

BN 2016-1481

2017-02-22

Upprättad 2018-03-06

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

+172

+172

+170

+164.5

+164

+160

+000 Högsta tillåtna höjd på byggnadens nock (från stadens nollplan)

Befintlig utfart som finns kvar

Utfart som tas bort och flyttas till nytt läge

avfall

avfall

2018-03-15

Jerry Sundin, Geodatachef

+000 Befintliga nockhöjder på omgivande bebyggelse

Illustration av Byttorpstås fasad som visar en av flera möjliga lösningar längs med Allingsåsvägen.



50 m2050 10 15 25

ILLUSTRATIONSKARTA

Borås stad, Västra Götalands län

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Planarkitekt Krook & Tjäder AB
Petter Frid

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-03-06

Upprättad 2018-03-06

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

SBN.

SBN/
KF

SBN

SBN

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Bef. bebyggelse

Nya parkeringsplatser

Nya bostadshus i 5 vån

Nya bostadshus trappas i 2-7 vån

Nytt bostadshus
i 4 vån Gård

Nya bostäder "loftgångshus" i 4 vån
ovanpå parkeringsgarage

Infart p-garage under gård

Gård

BN 2016-1481

2017-02-22

Upprättad 2018-03-06

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

+172

+172

+170

+164.5

+164

+160

+000 Högsta tillåtna höjd på byggnadens nock (från stadens nollplan)

Befintlig utfart som finns kvar

Utfart som tas bort och flyttas till nytt läge

avfall

avfall

2018-03-15

Jerry Sundin, Geodatachef

+000 Befintliga nockhöjder på omgivande bebyggelse

Illustration av Byttorpstås fasad som visar en av flera möjliga lösningar längs med Allingsåsvägen.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Inledning 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 respektive 
Byttorpstå 1 och 2 samt del av Lundby 1:1. Detaljplanen 
är upprättad på initiativ av exploatörerna. Planen medger 
användning för bostäder (B), centrumändamål (C) och 
teknisk anläggning – transformatorstation (E). 

Organisatoriska frågor 
Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd 1 kvartalet 2017
Granskning 1 kvartalet 2018
Antagande 2 kvartalet 2018 
Laga kraft 2 kvartalet 2018

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 

allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar 
den allmänna platsen del av Alingsåsvägen och Ribbingsga-
tan. Exploatörerna ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel 
av kvartersmark på sina respektive fastigheter.

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

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar 4 fastigheter. Borås Stad äger 
fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå 
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och 
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger 
Byttorpshörn 1.  

Avtal
Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och 
Cernera. Cernera förvärvar Byttorpstå 1 samt ett markom-
råde (ca. 474kvm) av kommunen. Köpeavtal ska undertecknas 
och godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanens 
antagande.

HSB förvärvar två markområden (ca. 466kvm+ 83kvm) av 
kommunen för att kunna genomföra sin bebyggelse. HSB 
avyttrar ett markområde (ca. 103kvm) till kommunen

Köpeavtal alternativt överenskommelse om fastighetsregle-
ring undertecknas och godkänns av kommunstyrelsen innan 
detaljplanens antagande.

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1 och Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 6 mars 2018 .

Fastighetsbildning
Planområdet Byttorpshörn innefattar fastighetsreglering av 
delar av fastigheten Lundby 1:1, kommunens fastighet, till 
HSBs fastighet Byttorpshörn 1. 

Planområdet Byttorpshörn innefattar fastighetsreglering 
av del av fastigheten Byttorpshörn 1, HSBs fastighet, till 
kommunens fastighet Lundby 1:1.

I området Byttorpstå regleras fastigheten Byttorpstå 1 ihop 
med Byttorpstå 2 samt del av Lundby 1:1. 
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1 och Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 6 mars 2018 .

Fastighetskonsekvenser
Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:  

Lundby 1:1
-Avstår mark, ca 466 kvm, figur 1, som i gällande detaljplan
är utlagd som allmän plats.
-Avstår mark ca 83 kvm, figur 2, som i gällande detaljplan är
utlagd som allmän plats.
Bägge markområdena avses överföras till fastigheten
Byttorpshörn 1.

-Tillförs mark, ca 103 kvm, figur 3, som i gällande detaljplan
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras
från Byttorpshörn 1.

-Avstår mark, ca 474 kvm, figur 4,som i gällande detaljplan
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras till
fastigheten Byttorpstå 2.

Byttorpshörn 1
-Tillförs mark, ca 466 kvm, figur 1, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats.
-Tillförs mark, ca 83 kvm, figur 2,som i gällande detaljplan är 
utlagd som allmän plats.

BYTTORPSHÖRNBYTTORPSTÅ

Mark som CEB Byttorpstå AB och HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB tar över från 
Borås Stad - sammanlagt ca 1023 m2

Mark som Borås Stad tar över från HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB 
- sammanlagt ca 103 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1

BYTTORPSHÖRNBYTTORPSTÅ

Mark som CEB Byttorpstå AB och HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB tar över från 
Borås Stad - sammanlagt ca 1023 m2

Mark som Borås Stad tar över från HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB 
- sammanlagt ca 103 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1

Bägge markområdena avses överföras från fastigheten 
Lundby 1:1.
-Avstår mark, ca 103 kvm, figur 3, som i gällande detaljplan
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras till
Lundby 1:1.

-Byggrätten för bostäder (B) ökar.
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas.
-Ny byggrätt för teknisk anläggning (E) tillskapas.

Byttorpstå 1, figur 5
-Utplånas genom fastighetsreglering och övergår till Byttorp-
stå 2.

Byttorpstå 2, figur 6
-Tillförs fastigheten Byttorpstå 1 genom fastighetsreglering.
-Tillförs mark, ca 474 kvm, figur 4, som i gällande detaljplan
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras
från fastigheten Lundby 1:1.

-Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas.
-Byggrätten för allmänt ändamål (A) tas bort.
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Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatörerna avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande.

Tekniska frågor 
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om 
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av 
dagvatten. 

Fjärrvärme
Byttorpstå och Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga 
fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna 
som omger respektive del av planområdet. Den befintliga 
byggnaden på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. 
Fjärrvärmeledningen som ansluter till byggnaden på Byttorp-
shörn kan behöva flyttas. Flytt av ledningen bekostas av 
exploatören.

El, tele och opto
Området bedöms kunna anslutas till el och tele. 

Markmiljö
Radonmätningar som är upprättade visar på normal- till 
högradonmark. Med anledning av detta ska ett radonsäkert 
utförande av huskropparna beaktas enligt Boverkets anvis-
ningar. 
Det innebär att byggnadsdelar som är i kontakt med marken 
ska utformas på sådant sätt att luft från marken förhindras 
att tränga in. En bestämmelse om detta har tagits med i 
plankartan.

Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader
Exploatörerna står för sina respektive fastighetsbildnings-
kostnader. 

Ledningsåtgärder
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alterna-
tivt genom avtal med exploatörerna.

Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
ska utföras och bekostas av respektive exploatör. 

Kostnad för eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av 
exploatören. 

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för framta-
gande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande avtal. 

Utredningskostnader
Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis 
trafikutredning och dagvattenutredning betalas av respektive 
exploatör. 

Stadsledningskansliet 

Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat 
den 28 juni 2016 har ägt rum under tiden 1 mars 2017 – 10 
april 2017 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

13 remissinstanser, 4 sakägare samt 3 övriga har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

De synpunkter som inkommit under samrådet rör i 
huvudsak:

» Bebyggelsens höjd och utformning vid Byttorpstå och
hur denna förhåller sig till omgivande bebyggelse ur
kulturmiljösynpunkt.

» In- och utfarters påverkan vid Byttorpshörn.

» Brister i de utförda bullerberäkningarna.

» Innehållet i den geotekniska utredningen för både
Byttorpstå samt Byttorpshörn

» Placeringen av bebyggelsen vid Byttorpstå och hur den
förhåller sig till Alingsåsvägen

» Garusektionens bredd (bredd på allmän plats;väg) vid
Alingsåsvägen.

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 efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

» Bullerutredningen har uppdaterats.

» Den geotekniska utredningen har uppdaterats för att
utgå ifrån planförutsättningarna och förtydligande har
bl.a. gjorts rörande markstabiliteten.

» Planbeskrivningen har justerats rörande att planområdet
befinner sig inom det i kulturmiljöprogrammet utpe-
kade området nr 18 ”Nedre Byttorp”.

» Centrumändamål föreslås omfatta även bebyggelsen vid
Byttorpshörn. Centrumverksamheten begränsas inom
hela området till endast omfatta bottenvåningarna.

» Bestämmelsen LOKALGATA ändras i planbeskriv-
ningen till VÄG samt GATA.

» Förslaget att ha en automatreglerad utfart tas bort.
Befintlig utfart flyttas och beskrivs tydligare i handling-
arna.

» Kompletterad och utökad text om dagvatten. Äldre
dagvattenutredningen utgår i enlighet med Borås
Energi och Miljös yttrande.

» Byggnadsfritt område säkerställs i detaljplanen till
förmån för sikttrianglar vid utfarterna mot Alingsåsvä-
gen.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad, upprättad 6 mars 2018.

1. Yttranden från remisspart 27

S1 Kommunstyrelsen 27

S2 Länsstyrelsen 28

S3 Trafikverket 31

S4 Tekniska nämnden 33

S5 Miljö- och konsumentnämnden 33

S6 Borås Energi och Miljö 34

S7 Borås Elnät 34

S8 Lantmäterimyndigheten 34

S9 Kulturnämnden 34

S10 Räddningstjänsten 36

S11 Polismyndigheten 36

S12 Förskolenämnden 36

S13 Västtrafik 36

2. Yttranden från sakägare 36

S14  fastighet Byttorpsgräns 6 och 7 36

S15 fastighet Byttorpslid 1 och 2            36

3. Synpunkter från övriga 38

S16  adress Västermalmsgatan 4 38

S17  adress Vindelgatan 7C 38

S18  HSO i Borås 38

4. Kvarstående synpunkter 39

S19  fastighetsbeteckning 39
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» Planhandlingarna bifogas med en solstudie över hela
planområdet.

» Bebyggelsens höjd vid Byttorpstå har reglerats mer
detaljerat.

» Reglering av våningshöjden i delar av bottenplanet vid
Byttorpstå för att säkerställa att det i framtiden där kan
rymmas en mindre lokal.

» Vid fastighet Byttorpshörn 1 har allmän plats;väg
breddats med 2 meter (Alingsåsvägen) för att säkerställa
att framtida åtgärder ryms inom vägområdet.

Därutöver har mindre redaktionella ändringar skett mellan 
samråd och granskning. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

» att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

» att skicka ut detaljplanen på granskning

» att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget men vill betona 
följande aspekter. 

Planområdet ligger i ett strategiskt viktigt läge utmed ett 
stråk med potential att bli tätare och mer stadsmässigt. 
Närhet till såväl busshållplats som till Getängen där omvand-
ling till blandad stadsbebyggelse sannolikt kommer ske på 
lång sikt, är andra aspekter som bidrar till områdets poten-
tial. Det är därför positivt att centrumändamål möjliggörs 
på Byttorpstå. Möjligheten att tillåta centrumändamål även 
på Byttorpshörn bör studeras, för att ytterligare möjliggöra 
stadsmässighet och variation utmed stråket.  

Vidare är skala, utformning och gestaltning nyckelfrågor för 
att ta tillvara planområdets potential. Detta är särskilt viktigt 
på Byttorpstå vars läge utgör ett slags entré till stadsdelen 
Byttorp. Bebyggelsen måste med andra ord utformas med 
helhetssyn på både det befintliga och det nya. 

Inför upprättandet av granskningshandlingar uppmärksam-
mas Samhällsbyggnadsnämnden på att området omfattas 
av Kulturmiljöprogrammet. I redovisningen av ”Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun”, Borås 2000, ingår planområ-
det i Nedre Byttorp. Planbeskrivningen bör revideras för att 
tydliggöra detta. 

Kommentar
Kommunstyrelsen påpekar i sitt yttrande att båda de aktuella 
kvarteren omfattas av Kulturmiljöprogrammet vilket är helt 
riktigt och detta har åtgärdats i texten inför granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att särskild hänsyn 
tagits till bebyggelsens skala längs med Alingsåsvägen – se 
kommentar till Kulturnämnden (nr. 9).

Centrumändamål möjliggörs men begränsas i bottenvåning-
arna på Byttorpshörn respektive Byttorpstå. 

Reglering av våningshöjden har införts i delar av bottenpla-
net vid Byttorpstå för att säkerställa att det i framtiden där 
kan rymmas en mindre lokal.

Bestämmelse om 20 % genomsiktlighet vid fasaden har 
införts för Byttorpstå. Detta för att fasaden ska upplevas 
öppen och bidra till upplevd trygghet längs med Alingsåsvä-
gen.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen ser positivt på möjligheterna att skapa förut-
sättningar för bostadsbyggande i ett centralt läge i stadsdelen 
Byttorp i Borås Stad.

Länsstyrelsen anser att förslaget medför en från allmän 
synpunkt god hushållning med mark samt bidrar till att 
uppnå de nationella miljömålen.

Frågor angående trafik, geoteknik, buller, MKN för vatten 
och dagvattenhantering behöver fortsatt beaktas.

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/säkerhet och miljökvalitetsnormer måste lösas på 
ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan 
för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 



DETALJPLAN 31

ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar 
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § Hälsa och säkerhet

Trafik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Trafikverkets yttrande 
som fortsatt behöver beaktas. Trafikverket anger bl.a. att 
väg 180 är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, långväga och dagliga personresor samt 
kollektivtrafik. Funktionen för väg 180 behöver förtydligas i 
detaljplanen. I detaljplanen ska väg 180 även fortsättningsvis 
regleras som allmän väg inte som lokalgata. Ett alternativ 
är att undanta väg 180 från detaljplanen. Utformningen 
av detaljplanen måste ge användningsområdet för vägen 
tillräckligt med utrymme så att hela vägområdet med dess 
funktioner ryms. Det behöver säkerställas att vägområdet kan 
anpassas för framtida anspråk på breddad gång- och cykelväg 
och för kollektivtrafik med bussprioritering. Trafikverket 
anser att kvartersmarken på ömse sidor om väg 180 ska vara 
prickad mark med förbud mot byggnation. Förgårdsmark är 
lämplig för båda kvarteren.

Kvarteret Byttorpshörn ges rätt till tre körbara utfarter vilket 
Trafikverket ställer sig frågande till. En av utfarterna föreslår 
man även reglera med ”tillfällig angöring”. Hur kan detta 
regleras? Det beskrivs även hur planförslaget bl. a. möjliggör 
för en eller flera lokaler (centrumändamål) i bottenplan längs 
med Alingsåsvägen och att detta på sikt kan bli en del av 
omvandlingen från väg till en stadsgata. Trafikverket ställer 
sig i dagsläget undrande till detta p g a funktionen på väg 
180.

Kommunen behöver i trafikutredningen även redovisa hur 
exploateringen påverkar väg 180. Kommunen måste redovisa 
möjliga åtgärder som minskar belastningen på väg 180. Vilka 
åtgärder föreslår kommunen för att motverka en sänkning 
av vägstandarden? Detaljplanen medför även ökad trafik i 
korsningspunkter och anslutningar till väg 180. Generellt 
bör antalet anslutningar minska vid ny exploatering och en 
samordning av utfarter bör ske. Trafikutredningen behöver 
kompletteras med analyser av lämplig korsningsutformning, 
kapacitet och trafiksäkerhet i anslutningspunkterna.

Trafikverket vill även uppmärksamma ÅVS Noden Borås och 
vad studien visar och påpekar att studien visar enbart belast-
ningsgraderna i vägarna inte korsningar. Hög belastning 
sker i första hand i korsningspunkter för att sedan påverka 
vägarna. Byttorpsrondellen har kapacitetsbrister i rusnings-
trafik, främst på morgonen. Trafiken längs vägen leder till 
köer mellan Byttorps vägport upp till Fjällgatan. Det blir 
även framkomlighetsproblem för kollektivtrafik med buss.

Buller 
Planbestämmelsen under störningsskydd bör kompletteras 
med vad som anses vara en ljudskyddad sida, nämligen högst 
55 dBA ekvivalent nivå.

Länsstyrelsen betonar, liksom Boverket, att huvudinrikt-
ningen ska vara att större delen av fasaden på den skyddade 
sidan klarar riktvärdet 55 dBA. Det ska vara en skyddad 
fasad. Endast enstaka fönster bakom skärmar på balkonger 
räknas inte som en skyddad sida.

Om de enskilda uteplatserna behöver kompletteras med en 
gemensam uteplats som klarar bullerkraven så behöver det 
avsättas plats på plankartan för detta samt behov av eventu-
ella bullerskydd/plank.

Utifrån bullerutredningen är det svårt att få en uppfattning 
om hur mycket inglasning som behövs för att klara nivåerna 
inom främst delen Byttorpshörn. Av vissa bilagor verkar det 
som om nivåerna ligger under 55 dBA men ändå föreslås 
stora inglasningar. Bullerutredningen behöver därför 
förtydliga vilka bullernivåerna blir utan inglasningar, alt. 
med mindre inglasningar än de som redovisas i nuvarande 
utredning. 

Länsstyrelsen vill även se beräkningar av de sammanlagda 
bullernivåerna från väg- och tågtrafik. Det finns två olika 
bullerutredningar till planförslaget. Trafikverket ser brister 
i de utförda bullerberäkningarna. Länsstyrelsen anser att 
bristerna fortsatt måste åtgärdas enligt synpunkter nedan:

- En rimlig utgångspunkt enligt Boverket, om det saknas
kända, planerade förändringar i infrastrukturen, är en fram-
skrivning upp till 15 år framåt som är den maximala tiden för
genomförande av detaljplan enligt PBL (4 kap. 21 § PBL).

- Det är olika ingångsdata för tågtrafiken avseende tågtyper,
exempelvis saknas lokdragna persontåg.

- Det saknas maximala längder för tåg; maximal ljudnivå ska
beräknas utifrån den dimensionerande tågtypen (godståg).

- Trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg år 2040 har
inte använts (möjliga ingångsdata finns sist i Trafikverkets
yttrande)

Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska 
instituts (SGI) yttrande som ska beaktas. Det framgår att 
konsulten bedömer att inga stabilitetsproblem antas finnas. 
SGI påtalar dock att det är en brist att det inte framgår huru-
vida bedömningen är gjord utifrån planförutsättningarna.
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SGI ställer sig bl.a. frågande till hur blivande byggnation 
samt eventuell framtida markhöjning påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot Risängsgatan i norr samt hur utformningen 
av blivande parkeringsyta i öster påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot fastigheten Byttorpshörn 2. Det är viktigt 
att en geoteknisk utredning med eventuella åtgärder eller 
restriktioner på ett plantekniskt godtagbart säkerställs i 
planen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) och dagvattenhantering 
Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte medverka till att 
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. 
Enligt planförslaget bedöms planen inte bidra till att MKN 
för vatten överskrids, men motivering saknas. Kommunen 
bör beskriva hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna 
att nå uppsatta MKN för vatten t. ex. med stöd av dagvatten-
utredningen.

Kommunen anger i planbeskrivningen att fördröjnings-
magasin ska anläggas för fördröjning av dagvatten inom 
planområdet för att minska flödet. Finns det möjligheter att 
utveckla detta och arbeta mer med lokalt omhändertagande 
av dagvatten inom kvarteren? Länsstyrelsen noterar vidare 
att det på föreslagen plankarta inte anges några områden för 
dessa fördröjningsmagasin. 

Mark avsedd för dagvattenhantering bör även reserveras och 
förses med bestämmelse på plankartan.

Risker 
Kust-till-kustbanan utgör riksintresse för kommunikationer, 
vilket inte framgår av planbeskrivningen. Den är utpekad 
led för farligt gods. Kommunen bedömer utifrån kända 
förutsättningar att en riskutredning inte behöver tas fram i 
samband med planen. Planområdet uppfyller skyddsavstån-
den till riskkällor såsom farligt godsled för väg och järnväg 
eller andra farliga verksamheter. Länsstyrelsen anser att 
riskfrågor ska beaktas vid planering av bebyggelse inom 
150 meter från en transportled för farligt gods. Kust till 
kustbanan ligger inom detta avstånd. Länsstyrelsen anser 
därför att kommunen behöver förtydliga vilka skyddsavstånd 
som kommunen syftar på när det står att planen uppfyller 
skyddsavstånden till riskkällor.

Råd enligt PBL och MB 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett 
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 

Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande 
till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma före-
slagna åtgärder från miljösynpunkt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Om underjordiska källare planeras som kan innebära 
bortledning av grundvatten innebär detta en vattenverksam-
het som regleras i 11 kap. miljöbalken. Bortledning av 
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det 
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras 
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det 
är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar 
Bestämmelsen LOKALGATA i detaljplanen ändras till VÄG 
respektive GATA. 

Detaljplanens gränsdragning mellan kvartersmark och all-
män plats är anpassad till ett gränssnitt/bredd som återfinns i 
direkt anslutning norr respektive söder om planområdet. 
Föreslagen uppdelning av marken föreslås följa befintlig 
stödmur (in mot tidigare villaträdgård) och därmed sker 
inget intrång på befintlig gång- och cykelbana längs med 
vägen. Tekniska förvaltningen har, efter att bestämmelse om 
att entréer ska dras in, bedömt att tillkommande bebyggelses 
placering kan accepteras i förhållande till en framtida an-
vändning av gatan. 

Vid fastigheten Byttorpshörn 1 har allmän plats; väg breddats 
med efter översyn av Borås stads tekniska förvaltning för att  
bibehålla ett utrymme för framtida trafikåtgärder.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.

Utöver detta arbetar Borås Stad aktivt med att hitta alterna-
tiva förbindelser som på sikt kan avlasta väg 180. Detta för 
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att kunna möjligöra en överflyttning av biltrafik till andra 
vägar och därmed göra plats för en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafik.

Äldre plans uppdelning av kvartersmark och allmän plats 
har inte realiserats. Därmed bedöms detaljplanens uppdel-
ning mellan kvartersmark och allmän plats; väg vara en 
anpassning till befintliga förhållanden och de åtgärder som 
förespråkas i bland annat ÅVS Noden ryms inom planerat 
tvärsnitt. 

Förgårdsmark vid Byttorpstå skulle innebära att de begrän-
sade möjligheter till gård/friytor som redan idag gäller för 
förslaget skull behöva minskas ytterligare. Förvaltningen har 
därmed gjort en avvägning mot de kvaliteter som försvin-
ner om bebyggelsen dras tillbaka från vägen. Därför har ett 
förbud mot bebyggande (förgårdsmark), med stöd av ovanstå-
ende resonemang, inte lagts till förslaget. 

Text rörande att gatan på sikt skulle kunna omvandlas till en 
stadsgata ändras till att beskriva området såsom ett urbant 
stråk. Den centrumverksamhet som föreslås begränsas till att 
inrymmas i bottenvåning. I dagsläget avses inte någon cen-
trumverksamhet etableras utan införs som ett komplement 
till Bostadsbestämmelsen för en ökad framtida flexibilitet.

Den reglerade utfarten längst i norr tas bort och ersätts med 
en utfart längre söderut. Den nya utfartens läge är, i enlig-
het med den trafikutredning som gjorts, placerad med något 
bättre siktförhållanden. Därmed tillförs ingen ytterligare 
utfart och förhållandena skulle kunna anses snarare leda 
till en förbättring än en försämring av vägstandarden längs 
Alingsåsvägen. Förslaget har därmed försökt ta hänsyn till 
synpunkten rörande en samordning av utfarter i den mån 
som bedömts möjlig. Planbeskrivningen och plankartan kom-
pletteras med sikttrianglar.

Information som vad som anses vara en ljudskyddad sida 
införs på plankartan.

Gemensam uteplats vid Byttorpstå samt några av lägenhe-
terna vid Byttorpstå kräver bulleravskärmning för att klara 
bullerkraven. Bestämmelse ”Vid ett överskridande av de 
bullerriktlinjer avseende ekvivalent nivå respektive maximal 
nivå som gäller ska bullerreducerande åtgärder vidtas” införs 
på plankartan. Ett förslag på utformning och placering införs 
på illustrationen.

Bullerutredningen uppdateras så att beräkningar av de 
sammanlagda bullernivåerna från väg- och tågtrafik framgår 
samt utgår från Trafikverkets bullerberäkningsprognos för 
tåg och vägtrafik för år 2040.

Utredningen komplettereras även med ingångsdata avseende 
tågtyper samt maximala längder för tåg.

Den geotekniska utredningen har uppdaterats för att klarläg-
ga markstabiliteten och ett tillägg har gjorts för att klarlägga 
de geotekniska förutsättningarna i planskedet samt beakta 
själva planändamålet. Relevanta justeringar har bifogats plan-
handlingarna.

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt 
att  häftiga flöden undviks. Krav på fördröjning av dagvatten 
införs på plankartan. Med fördröjningskravet som ställs på 
plankartan görs bedömningen att dagvattenledningsnätet har 
kapacitet för att ta hand om dagvatten från planområdet. 

Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten Viskan.

 För aktuellt planområde bedömer Borås energi och miljö 
att det enbart finns anledning att ställa krav på fördröjning 
inom kvartersmark (detta kan i vissa sammanhang benämnas 
som lokalt omhändertagande). För att minska risken för 
missuppfattningar nyttjas den tekniska termen fördröjning 
istället för lokalt omhändertagande. Eftersom fördröjningen 
ska anläggas inne på kvartersmark, ser Borås energi och miljö 
ingen anledning att specificera var fördröjningen ska ske utan 
anser att det är upp till exploatören att avgöra detta.

I planbeskrivningen görs en förtydligande beskrivning 
rörande varför planen ej bedöms påverka MKN vatten. 

Planbeskrivningen revideras för att beskriva kust till kust-
banan under rubriken Riksintresse. De skyddsavstånd som 
syftas till är de framtagna i rapporten ”Skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods Översiktlig riskanalys av 
transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad 
Slutrapport 2016-12-19”.

De rekommenderade skyddsavstånden  till olika  verksamhe-
ter som  redovisas  i  rapporten bygger på beräknad individ 
- och samhällsrisk samt ett minimiavstånd för skydd mot de
vanligaste olyckorna. Flerbostadshus klassas i rapporten som
känslig verksamhet och ska understiga 10-7per år i individris-
knivå.

Enbart skyddsavstånd från Kust-till-kust-banan (tabell 26 i 
rapporten) utan specifika krav på åtgärder är redovisade till 
40 meter och bedöms därmed inte utgöra någon risk för före-
slagen användning i detaljplanen. 
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S3 Trafikverket 

Väg 180  
Planområdet är beläget på ömse sidor av väg 180 och inklu-
derar även väg 180. Som planeringsförutsättning ska även 
ingå att vägen är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät. 
Funktionen för väg 180 behöver förtydligas i detaljplanen. 

Det är inte lämpligt att styra utformningen till lokalgata i 
dagsläget med hänsyn till vägens funktion.  I detaljplanen ska 
väg 180 även fortsättningsvis regleras som allmän väg, väg 
180. Ett alternativ är att undanta väg 180 från detaljplanen.

Användningen VÄG används för att reglera vägar avsedda 
främst för trafik till, från och/eller genom en tätort samt 
mellan olika områden inom en tätort. När detaljplanen utfor-
mas är det viktigt att tänka på att ge användningsområdet för 
vägen tillräckligt med utrymme så att hela vägområdet med 
dess funktioner ryms. 

Det behöver säkerställas att vägområdet kan anpassas för 
framtida anspråk på breddad gång- och cykelväg och för 
kollektivtrafik med bussprioritering (se åtgärdsförslag i ÅVS 
Noden Borås). 

Trafikverket anser att kvartersmarken på ömse sidor om 
väg 180 ska vara prickad mark med förbud mot byggnation. 
Förgårdsmark är lämplig för båda kvarteren. 

Kvarteret Byttorpshörn ges rätt till tre körbara utfarter vilket 
Trafikverket ställer sig frågande till. En av utfarterna föreslår 
man även reglera med ”tillfällig angöring”. Hur kan detta 
regleras? 

Det beskrivs även hur planförslaget bl.a. möjliggör för en 
eller flera lokaler (centrumändamål) i bottenplan längs med 
Alingsåsvägen och att detta på sikt kan bli en del av omvand-
lingen från väg till en stadsgata. Trafikverket ställer sig i 
dagsläget undrande till detta p g a funktionen på väg 180 . 

Trafiktekniskt PM  
Väg 180 är allmän väg och kommunen är väghållare. Med 
exploatering ska kommunen i trafikutredningen även redo-
visa hur exploateringen påverkar väg 180. 

Kommunen måste redovisa möjliga åtgärder som minskar 
belastningen på väg 180. Vilka åtgärder föreslår kommunen 
för att motverka en sänkning av vägstandarden? 

Detaljplanen medför även ökad trafik i korsningspunkter och 
anslutningar till väg 180. Generellt bör antalet anslutningar 
minska vid ny exploatering och en samordning av utfarter 
bör ske. 

Trafikutredningen behöver kompletteras med analyser av 
lämplig korsningsutformning, kapacitet och trafiksäkerhet i 
anslutningspunkterna. 

ÅVS Noden Borås  
Trafikverket vill uppmärksamma Borås Stad på att studien 
visar att på väg 180, mellan Fjällgatan och Getängsvägen, 
år 2015, har en bedömd belastningsgrad i högtrafik mellan 
0,8-1. Studien visar att Byttorpsrondellen har kapacitets-
brister i rusningstrafik, främst på morgonen. Trafiken längs 
vägen leder till köer mellan Byttorps vägport upp till Fjällga-
tan. Baserat på framtidsprognoserna, och de länkbelastnings-
analyser som genomförts, bedöms sträckan mellan Byttorps 
vägport och Fjällgatan vara överbelastad (belastningsgrad 
större än 1) i högtrafik från år 2029. 

Det blir även framkomlighetsproblem för kollektivtrafik med 
buss. 

Studien visar enbart belastningsgraderna i vägarna, det 
vill säga inte korsningar. Hög belastning sker i första hand 
korsningspunkter för att sedan påverka vägarna. 

Järnväg  
Avstånd mellan planområdet och järnväg Kust-till-kustbanan 
saknas i planbeskrivningen. 

Under rubriken Riksintresse i planbeskrivningen saknas 
Kust-till-kustbanan. 

Kust-till-kustbanan är utpekad led för farligt gods och 
ligger inom 150 meter från planområdet. Planbeskrivningen 
anger att kända förutsättningar medfört att riskutredningen 
inte tagits fram. Det sägs vidare att planområdet uppfyller 
skyddsavstånden till riskkällor såsom farligt godsled (väg 
och järnväg) eller andra farliga verksamheter. Trafikverket 
utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas i detta 
sammanhang. 

Buller  
Det finns två olika bullerutredningar till planförslaget. 
Trafikverket ser brister i de utförda bullerberäkningarna: 

- Vägtrafiken ska redovisa nuläge samt räknas upp och
redovisas för år 2040 enligt Trafikverkets riktlinjer för
bullerberäkningsprognos.

- Det är olika ingångsdata för tågtrafiken avseende tågtyper,
exempelvis saknas lokdragna persontåg.

- Det saknas maximala längder för tåg; maximal ljudnivå ska
beräknas utifrån den dimensionerande tågtypen (godståg).

- Trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg år 2040 har
inte använts (möjliga ingångsdata finns sist i yttrandet).
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Enligt förordningen (2015:216) bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Trafikverket anser att 
samtliga bostäder ska uppfylla förordningen för bostadsbe-
byggelse. 

Om bullernivåer överskrider riktvärden kan Trafikverket 
komma att begära ersättning av kommunen för bullerskyd-
dande åtgärder i framtiden. 

Kommentar
Bestämmelsen LOKALGATA i detaljplanen ändras till VÄG 
respektive GATA. 

Planbestämmelsen under störningsskydd kompletteras med 
vad som anses vara en ljudskyddad sida.

Bullerutredningen uppdateras så att beräkningar av de 
sammanlagda bullernivåerna från väg- och tågtrafik framgår 
samt utgår från trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg 
och vägtrafik för år 2040.

Bullerutredningarna arbetas samman till en utredning för 
hela planområdet.

Bemötande rörande yttrande som samstämmer med Läns-
styrelsen ges under kommentar till Länsstyrelsens yttrande.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att 
erinra mot upprättat förslag till detaljplan.

Efter samråd har tekniska förvaltningen haft synpunkt på 
vägbredden på Alingsåsvägen längs Byttorpshörn 1 och öns-
kar att allmän plats; väg breddats med 2 meter för att  bibe-
hålla ett utrymme för framtida trafikåtgärder.

Kommentar
Vägbredden (allmän plats;väg) har justerats och utökas med 2 
meter.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att plan-
kartan justeras enligt nämndens förslag.

Miljöförvaltningen ser i huvudsak positivt på förtätningen 
som planförslaget innebär. De boende riskerar dock att 
bli bullerstörda om inte bullerstörning regleras tillräckligt 
tydligt. Därför önskas en ändring av plankartans text avseen-
de störningsskydd enligt bifogat förslag. Om möjligt önskas 
också en information med koppling till föroreningarna i 
asfalten för att detta inte ska missas i exploateringsskedet.

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i 
mark är inte tillåtet. Är det möjligt att informera om fram-
tagna utredningar på plankartan? 

Ändring avseende buller och text om störningsskydd som 
önskas enligt bifogat förslag,

”Om ekvivalent nivå vid bostadens nivå övergår 55 dBA ska 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 
sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalentnivå 
på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid på högst 
70 dBA. För små lägenheter med en boarea på max 35 
kvadratmeter gäller att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå 
vid bostadens fasad är mer än 60 dBA. Fasad mot ljuddämpad 
sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA samt 
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA. Om bostaden 
har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats 
vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå. Övriga lägenheter med bullervärden upp till 60dBA 
ekvivalent ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på 
max 35 kvadratmeter. ”

Kommentar
Efterfrågade ändringar införs på plankartan. Rörande 
buller införs delar av önskade skrivelser som information på 
plankartan. Texten revideras till att beskriva 60 dBA istället 
för 55 i enlighet med ändringar som träder ikraft den 1 juli 
2017 i förordningen om trafikbuller. Likväl ändras texten 
rörande små lägenheter att beskriva 65 istället för 60 dBA. 

Information om PHA-halter i asfalten samt gjord geoteknisk 
utredning innefattande en markmiljöundersökning bifogas på 
plankartan.

S6 Borås Energi och Miljö 
Önskar följande ändringar under respektive rubrik:

4. Tekniska frågor, vatten och avlopp; Området kommer att
anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten; För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmaga-
sin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta 
ska anläggas. Resten av texten tas bort.

Dagvattenutredningen är ej aktuell och kan tas bort. Det 
behövs ingen ny utredning. 

Genomförande, Tekniska frågor, Fjärrvärme; Byttorpstå och 
Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger respekti-
ve del av planområdet. Den befintliga byggnaden på Byttorp-
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shörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeledningen som 
ansluter till byggnaden på Byttorpshörn kan behöva flyttas. 
Flytten av ledningen bekostas av exploatören. 

Kommentar 
Dagvattenutredningen tas bort. Önskade ändringar införs i 
planbeskrivningen. I samråd med Borås energi och miljö in-
förs i planbeskrivningen en komplettering rörande hantering 
och fördröjning av dagvatten.

S7 Borås Elnät 
Påpekar eventuellt behov av transformatorstation på fastig-
heten Byttorpshörn 1 kan finnas beroende på effektbehov. 
Möjlighet att placera transformatorstation på Byttorpshörn 1 
ska finnas i plan. 

Splitvision har ledningar i anslutning till planområdet. Detta 
ger möjlighet för anslutning till stadsnätet. Ingen av dessa 
ledningar kommer i konflikt med exploatering av planområ-
dets fastigheter. 

I övrigt ingen erinran.

Kommentar
I samråd med Borås elnät läggs möjligheten till en transfor-
matorstation (E) till inom hela det efterfrågade användnings-
området. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Önskar att genomförandebeskrivningen bör kompletteras 
med en fastighetskonsekvensbeskrivning.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.

Kommentar
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en fastig-
hetskonsekvensbeskrivning.

S9 Kulturnämnden 
Avstyrker detaljplanen med hänvisning till att detaljplane-
området omfattas av Kulturmiljöprogrammet vilket inte 
uppmärksammats i samrådshandlingarna. Då väsentliga delar 
av den föreslagna tillkommande bebyggelsen inte tar tillräck-
lig hänsyn till stadsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla 
omgivningen föreslår Kulturnämnden att detaljplanen 
avstyrks.

I Kulturmiljöprogrammet framgår att det som avses som 
bevarandevärt i Nedre Byttorp är området med friliggande 
villor byggda under 1920- till 1930-talet efter trädgårdsstadsi-
deal. Den karaktäristiska hustypen är spritputsad, 2-2,5 plan 
med sadeltak med avvalmade gavelspetsar. På Byttorpstå har 

en sådan för området typisk villa nyligen rivits. Byttorpshörn 
ligger på andra sidan Alingsåsvägen från villaområdet sett. 
Expolatering inom planområdet har påverkan på upplevelsen 
av villabebyggelsen. Genom planbeskrivningen framgår att 
man vill förtäta och utöka bostadsbebyggelsen längs Alings-
åsvägen och skapa ett mer levande gaturum. Kulturnämnden 
bedömer att det vore positivt för Alingsåsvägen – det som 
krävs är en lösning som både fungerar för Alingsåsvägen och 
för det intilliggande villaområdet och dess kulturhistoriska 
värden.

Angående Byttorpstå är bedömningen att de tillkommande 
byggnaderna har placerats väl. De ramar in Alingsåsvägen 
och uppdelningen i två huskroppar ger ett luftigare intryck 
än om det varit enbart en byggnadskropp. Placeringen ger 
också viktigt utrymme mot Ribbingsgatan så att träd och 
grönska kan lätta upp i mötet mellan de nya byggnadskrop-
parna och villabebyggelsen. Den föreslagna byggnadshöjden 
är dock allt för massiv. I kulturhistoriskt värdefulla områden 
är det extra viktigt att ta hänsyn till stadsbild och omgivning. 
Att de sju våningarna skulle kunna ge intryck av att motsvara 
höjden för funkishuset på Ribbingsgatan 6 är ett påstående 
i planbeskrivningen som kraftigt ifrågasätts. Ribbingsgatan 
6 är högre placerad i terrängen och trots det är den nya 
bebyggelsen i förslaget kraftigt dominerande. Indragen 
översta våning och nedtrappande höjder mot öster är tänkt 
att kompensera för en byggnadshöjd som är helt främmande 
i området men resultatet övertygar inte, vilket tydliggörs av 
volymstudierna för Byttorpstå. Kulturnämnden föreslår att 
byggnadshöjden för Byttorpstå minskas med två våningar.

Även Byttorpshörn ligger i nära anslutning till villabebyg-
gelsen som utpekas i Kulturmiljöprogrammet och också här 
påverkar exploatering intrycket av närområdet.

Byttorpshörn har dock andra förutsättningar än Byttorpstå 
eftersom läget på andra sidan om Alingsåsvägen i kombina-
tion med möjlighet till placering en bit in på tomten gör att 
gaturummet blir mer tillåtande. Föreslagen bostadsbebyg-
gelse längs vägen på fyra våningar bedöms därför som möjlig 
utifrån stadsbild och omgivning. Längre in på tomten åt norr 
föreslås fem våningar, vilket även det bedöms som rimligt. I 
sydöstra delen av Byttorpshörn planeras ett parkeringsgarage 
som kan byggas på med fyra bostadsvåningar, totalt fem 
våningar. Kulturnämnden föreslår att den totala byggnads-
höjden regleras till att motsvara fyra våningar precis som 
för det andra föreslagna bostadshuset längs vägen. Då det 
påbyggda parkeringshuset kommer att vara ett av de första 
husen man möter i Byttorp är det av stor vikt att det gestaltas 
med omsorg, vilket naturligtvis gäller även för övrig planerad 
bebyggelse.
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Kommentar
Kulturnämnden påpekar i sitt yttrande att båda de aktuella 
kvarteren ligger inom det i Kulturmiljöprogrammet utpekade 
området nr 18 ”Nedre Byttorp” vilket är helt riktigt och har 
åtgärdats i texten inför granskning. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill påpeka att den byggnad som 
nyligen revs inom kvarteret Byttorpstå 2 inte var av den typ 
som karaktäriserar Nedre Byttorp, utan snarare en något 
äldre och mindre byggnadstyp som man lokalt i Borås ofta 
brukar beskriva som en ”Salängsvilla”. Den uppfördes 1921, 
några år före det att den stora utbyggnaden av Nedre Byttorp 
startade. Byggnaden var förfallen och har levt med ett 
rivningshot under de senaste 15 åren. Rivningen hade med 
största sannolikhet genomförts även om det föreliggande 
exploateringsförslaget inte hade presenterats. 

Kulturnämnden refererar i sitt yttrande till bebyggelsen på 
Nedre Byttorp som ett villaområde, och att den nya byggna-
den kommer att gränsa mot denna typ av bebyggelse. Det är 
en sanning med viss modifikation eftersom den närliggande 
bebyggelsen till övervägande del är uppförd som mindre 
flerbostadshus med lägenheter. Den nu föreslagna byggnaden 
kommer snarare att finnas i ett relativt splittrat sammanhang 
med enstaka ”Egna Hem” från 1920-talet utmed Ribbings-
gatan, samt i huvudsak med något större flerfamiljshus från 
1930-1960-talet utmed Alingsåsvägen.     

Samhällsbyggnadsnämnden ser inte att det kulturhistoriska 
värdet i området skulle minska avsevärt eller förvanskas av 
den föreslagna byggnadsvolymen. Byggnaden bryter inga 
sammanhang och våningshöjden påverkar inte stadsbilden i 
en sådan omfattning att en sänkning med två våningar anses 
nödvändig. Som Kulturnämnden påpekar i sitt yttrande så 
söker den nya bebyggelsen främst sin plats utmed Alingsåsvä-
gen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på Nedre Byttorp 
är inte omedelbar.

Det framgår inte av Kulturnämndens yttrande vilka 
kulturhistoriska värden som går förlorade om den föreslagna 
byggnaden uppförs och på vilket sätt dessa värden skulle bli 
tydligare om byggnaden blir två våningar lägre. Samhälls-
byggnadsförvaltningen anser inte att vare sig stadsbild eller 
det kulturhistoriska värdet påverkas i en sådan utsträckning 
att byggnadshöjden måste sänkas. De detaljer som konsti-
tuerar det kulturhistoriska värdet är enligt Kulturmiljöpro-
grammet själva stadsplanen, med sina svängda gaturum, och 
de platsbildningar som skapats i området samt de tidstypiska 
byggnaderna (typritade Egna Hem) som finns på Nedre 
Byttorp.  En sänkning av byggnadshöjden med två våningar 
skulle ha en marginell påverkan på dessa utpekade värden.  
Inga befintliga byggnader försvinner, gatustrukturen påver-
kas inte vilket innebär att såväl områdets dokumentvärden 
som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt väsentligt.  

S10 Räddningstjänsten 
Har tidigare förmedlat att samtliga lägenheter bör kunna nås 
för att kunna utföra stegrutrymning. På illustrationskartan 
ser det ut som att det inte finns tillgänglighet runt femvå-
ningshuset.

Om räddningstjänsten behöver komma fram med höjdfordon 
ovanpå ett underjordiskt garage behöver bjälklaget tåla detta.

Uppställningsplatsen bör inte ligga närmare än 3 meter från 
fasad och den skall inte ligga mer än 9 meter från fasad.

Kommentar
Tillgänglighet för utrymning har redovisats och godkänts av  
Räddningstjänsten. Plankartan kompletteras med bestäm-
melse ”släckvatten får ej påverka dagvattensystemet.”

S11 Polismyndigheten
Påtalar att när det gäller utemiljö och öppna platser bör de 
planeras med tanke på belysning, planteringar, mörker så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn 
till detta för att undvika trafikfarliga platser. Även förslag till 
parkering har tagits hänsyn till i förslag på detaljplan.  

Kommentar
Noteras.

S12 Förskolenämnden
Tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. samt 
påtalar vikten av att se över behov av fler förskolor i området.

Kommentar
Noteras. Planförslaget rymmer inte de ytor som skulle kunna 
möjliggöra förskola. 

S13 Västtrafik
Ser positivt på att utveckling sker i nära anslutning till 
befintlig kollektivtrafik och har inga synpunkter på planen. 
Önskar ett tillägg till texten om kollektivtrafik,

Förutom stadstrafiklinjerna 2, 8 och 21 som idag trafikerar 
hållplatsen Vägporten trafikerar även linje 3 och nya linje 19 
från och med 2 april. Även linje 550 som är en regional linje 
mellan Borås och Alingsås trafikerar hållplatsen.

Kommentar
Önskat tillägg införs i planbeskrivningen.
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2. Yttranden från sakägare
S14 Byttorpsgräns 6 och 7 
Ägaren till fastigheten till Byttorpsgräns 6 och 7 (Alingsås-
vägen 78 och 80) har tagit del av samrådshandlingar gällande 
delar av Byttorpshörn och Byttorpstå och gör bedömningen 
att den planerade byggnationen på Byttorpstå kommer 
att påverka boendet negativt för hyresgästerna boende på 
fastigheterna Byttorpsgräns 6 och 7. Framför allt är det den 
minskade solinstrålningen på deras balkonger och fönster. 
Konsekvenserna för detta anses inte har utretts tillräckligt. 
Därför behöver en solstudie genomföras för att kunna 
bedöma hur stor påverkan den planerade byggnationen har. 
Anser också att en solstudie behöver genomföras där bygg-
naderna är två våningar lägre än det föreslagna, för att kunna 
bedöma effekten av så pass höga hus. Blir det en skillnad 
föreslås en lägre byggnation på Byttorpstå.

Kommentar
Planhandlingarna bifogas med en solstudie över hela plan-
området. Syftet med studien är att visa att ljusförhållandet 
klaras med den maximala exploatering som detaljplanen 
medger (därmed kommer inte att visas en solstudie för en 
lägre bebyggelse). Solstudien visar att bebyggelsen på motsatt 
sida av Alingsåsvägen vid Byttorpstå skuggas från och med 
klockan 16:00 och framåt vid vårdagjämning. Skuggpåverkan 
bedöms vara acceptabel.

S15 Byttorpslid 1 och 2
Har svårt att se att den nya byggnaden smälter in i omgiv-
ningen särskilt bra eftersom den kommer att vara avsevärt 
högre än samtliga andra byggnader i omgivningen. Den 
nya byggnaden är inte så mycket större än fastigheten på 
Ribbingsgatan 8 men sträcker sig betydligt längre ned mot 
stan där marknivån är betydligt lägre och omgivande hus 
dessutom är betydligt lägre. I höjd med Ribbingsgatan 3 så 
kommer den nya byggnaden att vara nästan dubbelt så hög 
som närmaste byggnad (Ribbingsgatan 3).

I planbeskrivningen som har skickats ut så finns det på sidan 
5 en bild, Sektion A-A, som visar hur en längdsektion för 
fastigheten sett från Alingsåsvägen skulle se ut. Om man gör 
denna längdsektion sett ur Ribbingsgatans synvinkel så får 
man en helt annan bild där man ser den nya byggnaden ur 
våra fastigheters synvinkel och inser att den nya byggnaden 
är alldeles för stor.

Att byggnaden mitt emot Ribbingsgatan 3 dessutom går 
nästan ända ut till tomtgräns gör inte heller saken bättre.

Fastighetsägarna skulle vilja se följande förändringar:

Kapa av utstickande hörn nära Ribbingsgatan i höjd med 
Ribbingsgatan 3.

Skala ned åtminstone det nedre huset. Huset bör trappas upp 
betydligt långsammare och göras åtminstone en våning lägre.

Den nya byggnaden kommer att skymma all sikt från våra 
fastigheter mot Rya Åsar. Från att ha haft delvis skymd sikt 
där vi beroende på årstid kunnat se delar av Rya Åsar så 
kommer vi inte att se någonting alls av detta utan bara se den 
nya byggnaden i riktningen mot Rya Åsar.

Lägenheterna i den nya byggnaden kommer att ha mycket 
stor insyn i våra hus, framförallt in i Ribbingsgatan 3 där ett 
stort antal lägenheter kommer att ha en stor insyn eftersom 
den nya byggnaden är relativt nära och betydligt högre än 
huset på Ribbingsgatan 3.

Lägenheterna verkar dessutom av bullerskäl vara riktade mot 
Ribbingsgatan vilket gör situationen ännu värre.

Utfarten från parkeringen under den nya byggnaden verkar 
(det är svårt att se exakt på det underlag som vi har fått 
eftersom dess position och riktning inte är utmärkt) komma 
ut mitt emot våra fastigheter. Utfarten verkar hamna ungefär 
mitt emot våra garageutfarter vilket kommer att göra trafiksi-
tuationen krångligare än den är idag. 

Eftersom många kommer med hög fart uppifrån Ribbings-
gatan och Västermalmsgatan så är det ibland krångligt 
nog att komma ut från sin tomt och med en utfart från ett 
parkeringshus med ett 40-tal parkering mitt emot så lär det 
inte bli bättre.

Man har även en viss oro över utfartens riktning eftersom 
den kommer från ett underjordiskt garage och uppfarten 
då kommer att vara riktad något uppåt eftersom ljus från 
fordonens lyktor då eventuellt (beroende på utfartens rikt-
ning) kommer att riktas rakt mot våra hus vilket kan vara 
störande, speciellt under det mörka vinterhalvåret.

En utfart vid den befintliga korsningen mellan Ribbings-
gatan och Västermalmsgatan skulle vara betydligt bättre 
eftersom det dels skulle påverka omkringliggande fastighe-
ters trafiksituation mindre och dels skulle fungera bättre ur 
trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det finns mera plats.

Tror inte att parkeringen under huset kommer att vara 
tillräcklig för att inte påverka parkeringssituationen på 
Ribbingsgatan negativt.

Många lägenhetsinnehavare har idag flera bilar och den andra 
bilen kommer förmodligen att parkeras på gatorna omkring 
den nya byggnaden.
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Många lägenhetsinnehavare kommer förmodligen inte att 
köpa/hyra parkering i huset utan väljer istället att ställa sitt 
fordon på gatorna omkring den nya byggnaden.

Fastighetsägarna har även svårt att se att de tre besöksparke-
ringar som planeras byggas kommer att räcka vilket innebär 
att dessa bilar kommer att hamna på gatorna omkring den 
nya byggnaden.

Kommentar
Bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse och möjlighe-
ten till förtätning i redan utbyggda områden är värdefullt ur 
fler aspekter. Samhällsekonomiskt och miljömässigt är det 
fördelaktigt då redan utbyggd service kan nyttjas. Därutöver 
ger det ett ökat underlag till service i området. Dock medför 
det vissa negativa konsekvenser såsom exempelvis minskad/
förlorad utsikt mot grönområde. Förslaget har anpassats för 
att trappa ner längs Ribbinggatan och därmed anpassats i 
den omfattning som anses rimlig till omgivningen. För att 
förtydliga storleks- och avståndsförhållandena till befintlig 
bebyggelse vid Ribbingsgatan kompletteras planhandlingarna 
med ytterligare två sektioner. 

Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9)

Lägenheterna som planeras på Byttorpstå är så kallade ge-
nomgångslägenheter som vetter mot både Ribbingsgatan och 
Alingsåsvägen. Ett avstånd från befintlig bebyggelse längs 
Ribbingsgatan till tillkommande bebyggelse på 20-25 meter 
bedöms inte ge så stora negativa konsekvenser att en ändring 
av förslaget krävs.

Utfartens läge och riktning förtydligas på illustrationen 
där det framgår att den kommer ut mellan Bebyggelsen på 
Ribbingsgatan 1 och 3. Ljustörningen bör därmed bli begrän-
sad  och den störning som kan tänkas uppkomma bör ses 
som en effekt som man som boende i en stad får acceptera. 
Belastningen på gatan kommer att öka något. Trafikansvarig 
på kommunen har tittat på detta men bedömer att kapacite-
ten som gatan har klarar denna trafikökning.

Antal parkeringar har beräknats efter Borås Stads parkerings-
norm. En del i ett minskat bilåkande i framtiden bygger på 
att fler väljer att åka kollektivtrafik och cykel istället för att 
ta bilen. Byttorpstå samt hörn ligger med goda förbindelser 
med buss och relativt centralt varför p-normen kunnat sänkas 
något.

3. Synpunkter från övriga
S16  Byttorpsvall 20
Har invändningar mot det planerade bygget på Byttorpstå.
De stora husen förstör charmen på hela nedre Byttorp. 

Tycker att de är alldeles för höga, ej passar in i omgivningen 
och skapar parkeringsproblem.

Tycker att 3 besöksparkeringar är alldeles för lite.

Anser att trafiken ökat på gatan sedan bygget av två stora hus 
på Hästhagsgatan. Detta kommer att öka trafiken ytterligare. 
Bilar står idag längs med hela Västermalmsgatan.

Anser att någon våning borde tas bort.

Kommentar
Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9).

Antal parkeringar har beräknats efter Borås Stads parkering-
snorm. Byttorpstå samt hörn ligger med goda förbindelser 
med buss och relativt centralt varför p-normen kunnat sänkas 
något.

S17  Jungfrun 1
Vill som Byttorpsbo framföra erinringar mot planutformn-
ingen.

Byttorpstå ligger i blickfånget ända nerifrån vägporten. Det 
som byggs där sätter sin prägel på stadsbilden. Den i planen 
föreslagna bebyggelsen tar inte på något sätt hänsyn till 
Byttorps bebyggelsekaraktär. Den har en skala som inte alls 
passar in på denna plats. Det framgår tydligt av illustration-
erna i planhandlingen. Den tillåtna hushöjden är ca 10 meter 
högre än bebyggelsen på motstående sida av Ribbingsgatan 
och flerbostadshusen på motstående sida av Alingsåsvägen. 

För de senare husen norr om Alingsåsvägen kan man också 
befara allvarlig skuggverkan av en så hög ny byggnad. 
Planhandlingarna saknar redovisning av dessa sol- och skug-
gförhållanden. Det skulle behöva visas. På fotoillustrationer 
syns att även från betydligt lägre byggnader slår skuggan över 
Alingsåsvägen.

Det finns en planbestämmelse som anger att entréer i 
huvudsak ska förläggas mot Alingsåsvägen. Det är en märklig 
bestämmelse eftersom Ribbingsgatan är den naturliga 
entrésidan. I planbeskrivningen nämns ju att ett litet lokalt 
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centrum med restaurang och skomakare ligger där och den 
nya bostadsgården vänder sig mot Ribbingsgatan och  är 
nivåmässigt belägen på ett annat plan än Alingsåsvägen.

Vad gäller Byttorpshörn kommer parkeringsdäcket först i 
blickfånget (eventuellt senare med byggnader ovanpå). Dess 
utformning är mycket viktig, så det inte blir en ännu högre 
grå mur än den uppe vid Nettos parkering. 

Tillåten byggnadshöjd på Byttorpshörn mot Alingsåsvägen 
håller sig i nivå med intilliggande befintlig bebyggelse. Att 
byggnaderna i norra delen av tomten tillåts bli 10 meter 
högre kan ifrågasättas men kanske inte blir så iögonfal-
lande från Alingsåsvägen sett. Byttorpshörn blir väldigt 
kompakt exploaterat, särskilt om de bullerutsatta husen 
med smålägenheter byggs ovanpå parkeringsdäcket. Ger det 
bostadskvaliteter som håller i längden?

Kommentar
Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9).

Planhandlingarna bifogas med en solstudie över hela 
planområdet.

Bebyggelse är placerad längs Alingsåsvägen och därmed 
bör, för att inte få en inaktiv fasad, entréer och eventuella 
verksamheter vända sig åt detta håll. Bestämmelsen omöjlig-
gör inte entréer mot gården och Ribbingsgatan.

S18  Byttorpslid 15
Motsätter sig det planerade bygget på Byttorpstå och anser 
det (6-7 våningar) är aldeles för högt i förhållande till 
området runt omkring som präglas av låga hus. Förstår att 
områden behöver förtätas men tycker att det då ska smälta in. 
Tycker att maximalt tre våningar skulle kunna göra detta.

Påtalar vidare att värdet på den egna fastigheten sänks genom  
att ny bebyggelse tar bort utsikt.

Anser sig som sakägare och anser att kommunen begått ett 
formellt fel att inte låta fastighetsägaren ingå som detta.   

Kommentar
Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9).       

Bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse och möjligheten 
till förtätning i redan utbyggda områden är värdefullt ur 
fler aspekter. Samhällsekonomiskt och miljömässigt är det 
fördelaktigt då redan utbyggd service kan nyttjas. Därutöver 

ger det ett ökat underlag till service i området. Dock medför 
det vissa negativa konsekvenser såsom exempelvis minskad/
förlorad utsikt mot grönområde. 

Då kommunen bedömt sakägarkretsen för detaljplanen 
har man utgått från vad som är praxis – dvs. de som ligger 
innanför planområdet, staketgrannar i direkt anslutning till 
planområdet samt de som ligger på andra sidan av allmän 
plats; gata från förslaget. Fastighetsägaren uppfyller inte detta 
och har därför inte bedömts som sakägare.   

S19 HSO i Borås 
HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående 
och har inget att tillföra.

HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Noteras

4. Kvarstående synpunkter
Sakägarna listade nedan har lämnat sådana synpunkter som 
inte tillgodosetts i samrådet.

Sakägare:

» Byttorpsgräns 6 och 7

» Byttorpslid 1

» Byttorpslid 2

Övriga:

» Byttorpsvall 20

» Jungfrun 1

» Byttorpslid 15

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Petter Frid 
Plan- och bygglovchef  Plankonsult  

Krook & Tjäder AB
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

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

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

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

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

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. 

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

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

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

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

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

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

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00056 1.1.3.1 

Yttrande över samråd för Planprogram för 

Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 

remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 

Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. 

Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för ny 

bostadsbebyggelse, eventuellt förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt 

möjligheterna till att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska 

anpassas tillplatsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. 

Förslaget innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya bostäder i 

anslutning till Tokarpsberg. De delar av naturområdet som har höga 

naturvärden eller rekreationsvärden behålls och områden intill befintlig 

bebyggelse bebyggs. Programmet avses att användas som underlag till 

kommande detaljplaner i området.

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 

Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. 

Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för ny 

bostadsbebyggelse, eventuellt förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt 

möjligheterna till att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska 

anpassas tillplatsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. 

Förslaget innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya bostäder i 

anslutning till Tokarpsberg. De delar av naturområdet som har höga 

naturvärden eller rekreationsvärden behålls och områden intill befintlig 

bebyggelse bebyggs. Programmet avses att användas som underlag till 

kommande detaljplaner i området. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker planprogrammet. Vi vill framhålla att det 

kan vara lämpligt med LSS -/eller SoL-boenden inom område C på 

beskrivningen, längs med Liljebergsgatan. 
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SAMRÅD 
Delegationsbeslut 
§ PL 2018-06
BN2015-2097

Inbjudan till samråd för Planprogram för Tokarpsberg, 
Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 

Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 17 april–27 maj 

Syfte och område 
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för att bygga nya 
bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt 
möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska 
anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. 
Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner. 

Programområdet ligger strax norr om Borås centrum och utgörs av 
Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse. Tokarpsberg ligger mellan 
stadsdelarna Bergdalen och Norrmalm. Programområdet avgränsas i väster av 
Engelbrektsgatan, i norr av Liljebergsgatan, åt öster av Tokarpsgatan och åt 
söder av bostadsbebyggelse längs Bergdalsgatan/Gustav Adolfsgatan.  

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

Samrådsmöte 
Samrådsmötet kommer att ske som en medborgardialog i Bergdalskolans matsal, Gustav Adolfsgatan 81, Borås, 24 
april kl. 17.00–19.00. Planprogrammet är ett tidigt skede i planprocessen och vi vill gärna höra din bild av vad som 
är viktigt i området och hur området används idag. Vi håller öppet hus, där du som invånare får träffa politiker och 
tjänstepersoner. 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2015-2097), 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 Pauline Svensson, tel: 010-615 34 50, e-post: pauline.svensson@ramboll.se 

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

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

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-13 

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


Planprogram för Tokarpsberg
Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl.

BN 2015-2097Samråd  
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Sammanfattning
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny 
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på 
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreations- 
och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med 
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Förslaget 
innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya 
bostäder i anslutning till Tokarpsberg. De delar av natur-
området som har höga naturvärden eller rekreationsvärden 
behålls och områden intill befintlig bebyggelse bebyggs. 
Programmet avses att användas som underlag till kommande 
detaljplaner i området.

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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Innehåll

Planprogram 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 6

3. Gator och trafik 10

4. Teknisk försörjning 13

5. Natur 14

6. Sociala perspektiv 18

7. Störningar på platsen 18

8. Övergripande beslut 18

9. Konsekvenser 19

10. Administrativa frågor 19

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan 
ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt 
utreda förutsättningar och formulera mål och visioner. 
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en 
struktur för exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor. 
Planprogrammet skickas på samråd till kommunala 
förvaltningar, myndigheter och boende i området för att 
kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt 
detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet till insyn 
och påverkan innan kommunens ställningstaganden är 
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt 
göras flera detaljplaner för olika delar av det område 
som planprogrammet täcker. Planprogrammets syfte 
är att under hela processen finnas med som ett övergri-
pande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier av 
exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders 
placeringar, vägsträckningar etcetera görs i kommande 
skeden.
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1. Inledning
Programmets syfte 
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny 
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på 
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreations- 
och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med 
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet 
ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Programområde
Området ligger strax norr om Borås centrum, och utgörs 
av Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse. Tokarpsberg 
ligger mellan stadsdelarna Bergdalen och Norrmalm, ca 1,5 
km nordost om stadens mest centrala del. Topografiskt ligger 
området cirka 50 meter högre jämfört med centrum (Stora 
Torget). Programområdet avgränsas i väster av Engelsbrekts-
gatan, i norr av Liljebergsgatan, åt öster av Tokarpsgatan 
och åt söder av bostadsbebyggelse längs Bergdalsgatan/
Gustav Adolfsgatan. Programområdets storlek är cirka 20 
hektar. Den obebyggda marken i området ägs till stor del av 
kommunen, medan den bebyggda till stor del är i privat ägo. 
Parkeringsytorna i norr är i privat ägo. Skolan och förskolan 
är i kommunal ägo. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger park (allmän plats) 
för norra naturområdet. Södra delen av naturområdet och 
kvarteret Kronhjorten är inte planlagt sedan tidigare. De 

övriga bebyggda delarna av området är planlagda för allmänt 
ändamål, bostäder och parkering. Gällande detaljplaner för 
området är P328 (år 1967), P268 (år 1961), P686 (år 1978) och 
P341. 

Planprogram
Ett planprogram kan ange utgångspunkter och mål för 
kommande detaljplan. Syftet med planprogrammet är att i 
ett tidigt skede i planeringen redovisa principiella riktlinjer 
och visa alternativa förslag och lösningar på strategiskt 
viktiga frågor. När kommunen tagit fram ett förslag till 
program skickas det ut på samråd till alla som är berörda av 
de planerade åtgärderna. Samrådet innebär att allmänhet och 
myndigheter får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter 
på förslaget.

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (SBN 2015-11-12) att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera 
förutsättningarna för en bostadsbyggnation på Tokarpsbergs 
västra sida i ett planprogram. Programmet ska bland annat 
studera markanvändningen och konsekvenser av genomför-
andet, samt skolans och förskolans möjligheter till framtida 
expansion. Utöver ska planprogrammet studera hur bostads-
byggnationen påverkar trafiksituationen på Norrmalm.

Markanvisningsavtal är tecknat med Ås Härad för del av 
västra naturområdet och församlingshemmets område. 

Planprogram
Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad, upprättad den 11 april 2018. 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Stadsdelen Norrmalm är framförallt ett bostadsområde 
men här finns även enstaka verksamheter samt kommunal 
service genom förskolor och skolor. Området har byggts ut 
i omgångar och byggnaderna speglar respektive tidsepok, 
från 1920-tal och framåt. Gatunät och bebyggelse har till 
stor del anpassats efter terrängen. Vissa delar byggdes ut 
som egnahemsområde. Bebyggelsen utgörs av blandade 
bebyggelsetyper. Det finns villor, radhus samt flerbostadshus. 
Flerbostadshusen finns som större villor med omkringlig-
gande trädgård, och som lamellhus och enstaka punkthus. 
Lamellhusen är upp till tre våningar och har ibland även 
vindsvåning och parkeringsgarage. 

Längs nordvästra sidan av berget ligger två radhusområden 
i suterräng som tar upp höjdskillnaderna i den branta 
terrängen.

Norr om Tokarpsberg är bebyggelsen mer storskalig med 
3-4-vånings lamellhus placerade som ”hus i park” och bilarna
lokaliserade till separerade områden för markparkering.

Ny bebyggelse
Tokarpsberg har god potential att utvecklas som rekreations- 
och naturområde, framförallt för boende och verksamheter i 
närområdet, men även för kommuninvånare och verksamma 
från andra delar av staden. Befintliga viltstråk/spridningsvä-
gar är viktiga att behålla och om möjligt förstärka, men kan 
delvis påverkas negativt vid nybyggnation. En byggnation 
skulle minska ytan på naturområdet men värdena bedöms 
i stort kunna bevaras. Kompensationsåtgärder i samband 
med en nybyggnation skulle kunna förstärka Tokarpsbergs 
rekreationsvärden och förbättra tillgängligheten, exempelvis 
genom tydliggörande av entréer och stigsystem samt åtgärder 
vid utsiktsplats.

Inom programområdet föreslås ny bostadsbebyggelse med 
upp till cirka 300 bostäder. Dessa kan placeras inom område 
A, B och C som är markerade på markanvändningskartan. 
Antalet bostäder påverkas av utformning, placering och 
anslutningsvägar som studeras närmare i kommande 
detaljplanarbete. Utgångspunkten är ett stort antal bostäder 
på begränsad yta så att natur- och rekreationsvärden kan 
bibehållas. Ytterligare en utgångspunkt är en blandad bebyg-
gelse i området med ett tillskott av både bostadsrätter och 
hyresrätter där en långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska 
eftersträvas.

Område A
Nya bostäder föreslås i bergskanten intill kvarteret Kron-
hjorten. Här skulle en relativt hög exploatering kunna vara 
möjlig på liten yta samtidigt som naturområdet till stor del 

Kvarteret Kronhjorten i väster, hus placerade längs gata och omsorgsfullt i terrängen

Radhus i nordvästra delen anpassade efter terrängen

Bostadsområdet Liljeberget norr om Tokarpsberg, med stora markytor för parkering

Norrmalms tidigare kyrka och församlingshem
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sparas. Byggnadshöjd och form ska anpassas till platsen och 
smälta in med berget och terrängen. Utsikten från berget 
får inte skymmas. Tillräckligt med utrymme ska finnas kvar 
för befintligt viltstråk längs med berget. För att möjliggöra 
anslutningsvägar kan det bli aktuellt med rivning av det 
tidigare församlingshemmet och villan norr om denna. De 
byggnader inom kvarteret Kronhjorten som är bevarandevär-
da ur kulturmiljöhänseende är markerade med brunt i kartan. 
Dessa beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer.

Område B
Ett mindre område längs Engelbrektsgatan föreslås för 
nybyggnation av bostäder. Här sträcker sig naturområdet 
ända ner till gatan och en gångväg passerar genom området 
upp mot Liljeberget. En nybyggnation behöver anpassas till 
platsen och den branta terrängen. En möjlighet är att placera 
flerbostadshus längs med gatan som tar upp höjdskillnaden 
genom suterräng. Tillgängligheten för allmänheten ska 
fortsatt vara möjlig, liksom möjligheten för djur att röra sig 
förbi längs berget. Tomasgatan föreslås som tillfartsväg för 
bil.

Område C
Längs Liljebergsgatan finns relativt stora parkeringsytor, 
delvis bebyggda med låga garagelängor. Parkeringarna tillhör 
bostadsområdet som ligger intill. Inom parkeringsytorna 
finns potential för förtätning med bostäder. Solförhållandena 
behöver då särskilt studeras eftersom de delvis skuggas av 
berget. Parkeringsfrågan för befintliga och nya bostäder 
behöver också hanteras. En av entréerna till Tokarpsberg, 
gångstigen till utsiktsplatsen, utgår idag från parkeringen 
och tillgängligheten till den för allmänheten är viktig. En 
bostadsbyggnation skulle kunna göra entrén mer välkom-
nande.

Föreslaget exploateringsområde i nordväst (område B).

Område C där förtätning föreslås på parkeringsytor och att den befintliga entrén 
med stig till Tokarpsberg tydliggörs.

Delar av skolskogen.

Principskiss nybyggnation i väster (område A)

Byggnader får inte skymma 
utsikten från Tokarpsberg.

Stråk för djur och växter bakom 
husen bevaras

Parkering bör lösas som p-källare. Ger 
högre exploatering och mindre brant 
väg.

Byggnadshöjd och form ska anpassas 
till platsen och smälta in med berget 
och terrängen. 

Befintlig bebyggelse (Kronhjorten)
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Område D
Bergdalsskolan kan på sikt behöva byggas ut och detta bör då 
ske framförallt inom befintligt skolområde. Det intilliggande 
skogsområdet används idag som skolskog och i praktiken 
som en del av skolgården. Mindre delar av skogen föreslås 
tas i anspråk vid eventuellt framtida behov av att bygga ut 
skolan, men möjligheten för lek och undervisning i skolsko-
gen ska finnas kvar och bör planläggas för det. Här finns 
möjlighet för uteklassrum. Det är även viktigt att möjliggöra 
tillträde för allmänheten till skogen söderifrån, via skolan. 
Skogen ska inte stängslas in utan bör snarare öppnas upp mer 
med tydliga promenadstråk/entréer. 

Förskola
Tokarpsbergs förskola ligger inom programområdet (D) och 
det finns flera andra förskolor i närområdet. Det finns behov 
av ytterligare förskoleplatser redan idag och ett ökat behov 
skapas om fler bostäder byggs i området. Var en ny förskola i 
närområdet lämpligast förläggs kommer utredas vidare.

Inom programområdet föreslås möjlighet för ny förskola 
inom något av de markerade områdena för bostäder eller 
inom skolområdet. En möjlig lösning är en kombination av 
förskola och bostäder. Då skulle en förskola kunna placeras i 
bottenvåningen av ett flerbostadshus. Fördelar för verksam-
heten med en sådan lösning är att det blir kostnadseffektivt 
och att det är flexibelt eftersom lokalerna enklare går att göra 
om för att passa annan verksamhet ifall det skulle behövas. 
Nackdelar är att det kan bli en mer komplicerad process 
och krävs större planering för att skapa bra lösningar för 
utemiljön. Det ställer även krav på att förskola och boende 
kan samarbeta och har förståelse för varandras behov.

Stadsbild och gestaltning
Bebyggelsen ska anpassas till platsen och smälta in i området. 
Det kan bland annat göras genom att följa terrängen och 
att ny bebyggelse intill berget utförs med gröna tak. Från 
Tokarpsberg syns en vid utsikt över Borås och det är viktigt 

Vy från Tokarpsberg mot sydväst på 1940-talet  över egnahemsområdet (ur 
Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun, s.177)

att ny bebyggelse inte skymmer denna utsikt. Nockhöjden 
får därmed inte överstiga bergets nivå. Höjdsättningen ska 
studeras närmare i detaljplaneskedet. 

Eftersom närområdet har en varierad bebyggelse med till stor 
del hög arkitektonisk gestaltning blir gestaltningen särskilt 
viktig för ny bebyggelse. Utformningen bör spegla nutidens 
ideal och arkitektoniska uttryck på samma sätt som omkring-
liggande bebyggelse gestaltar dessa epokernas ideal. En 
nybyggnation skulle kunna utgöra en ny årsring med nutida 
formspråk som kompletterar den befintliga bebyggelsen i 
området.

Historik och kulturmiljöer
I sydväst ligger fastigheterna Kronhjorten 1 och 5 med 
flerbostadshus som uppfördes 1955-56 efter ritningar av 
boråsarkitekten Anders Svänsson. Bostäderna var mestadels 
på 2 -3 rum och kök. Byggnaderna ersatte en äldre träbebyg-
gelse som tidigare fanns på platsen.

De två främre byggnaderna utgörs av lamellhus längs 
gatan. De tre bakre punkthusen har på ett omsorgsfullt sätt 

Kvarteret Kronhjorten väster om Tokarpsberg
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Handelsområdet Knalleland med bl.a. mataffär ligger väster 
om Norrmalm, cirka 700 meter från det nya bebyggelseområ-
det. Ingen ny service planeras inom programområdet.

Offentlig service
Inom programområdet ligger Bergdalsskolan med cirka 340 
elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan har även fyra 
fritidsavdelningar. I dagsläget har skolan tillräckligt med 
lokaler för sin verksamhet men på sikt kan det bli aktuellt att 
bygga ut skolan. 

Förskolan Tokarpsberg med fyra avdelningar ligger i anslut-
ning till skolan, men med en egen gård. Strax väster om 
programområdet ligger Sagans förskola och i norr ligger 
Liljebergets förskola och Montessoriförskolan Globen. Fler 
förskoleplatser behövs, se vidare under rubriken Ny bebyggelse.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet i området utgörs i huvudsak av bostadsgator med 
blandtrafik där trafikmängderna är måttliga. Att tillföra mer 
trafik från utbyggnadsområdena är således inte ett kapacitets-
problem utan mer en fråga om trafiksäkerhet och miljö.

En resvaneundersökning (RVU) gjordes år 2015 och riktade 
sig till boende i hela Borås. Undersökningen visar att boende 
i Norrmalm använder bil vid 61 % av alla resor medan 
bilanvändningen i Bergdalen är 75 %, jämfört med genom-
snittet för Borås stad där andelen är 64%. Andelen resor som 
utförs med kollektivtrafik är lägre för boende i Norrmalm 
och Bergdalen, medan fler promenerar och cyklar jämfört 
med Borås som helhet.

Gångtrafik
I programområdets närhet är det mest mindre villagator med 
gångbana på ömse sidor om gatan. Stigar ansluter upp på 
Tokarpsberg men är relativt dolda om man inte känner till 
dessa. Entrépunkterna behöver därför förstärkas. Möjlighet 
ska finnas att nå naturområdet från flera olika håll. I nordost 
går stigar österut i Kypeterrängen från Liljebergsstigen. Här 
finns möjlighet att tydliggöra stigen västerut till Tokarpsberg 
för att sammanbinda områdena. Uppe på Tokarpsberg finns 
flera stigar i området, se vidare under rubriken Natur.

Hansastigen är en gångväg som fungerar som länk genom 
bostadsområdena då den knyter samman Döbelnsgatan och 
Engelbrektsgatan på en annars lång sträcka utan genom-
farter. Den blir en genväg för gående inom stadsdelen och 
målpunkter som naturen, Sagavallen, förskola och kiosk. Den 
fungerar även som en spridningskorridor mellan angränsande 
naturområden. Då det finns få sådana stråk i öst-västlig 
riktning är den särskilt viktig och har potential att förbättras. 

placerats i den branta terrängen och tagit upp höjdskillnaden 
i byggnaden och genom placeringen av garagelängor mellan 
huvudbyggnaderna. Byggnaderna har en säregen form, 
fönstersättning och detaljer från sin tidsepok. Utmärkande 
detaljer är perspektivfönster, smidesdetaljer i balkongfronter, 
glasbetong, tegelomfattningar och ekportar vid huvudentré-
erna.

Ursprungligen hade fasaderna en tidstypiskt ljusgrön, 
genomfärgad puts. Fasaden är numera vitmålad och även 
takmaterial har förändrats. Både tak och fasadkulör är dock 
relativt enkla att återställa i framtiden. 

Bebyggelsen i kvarteren Kronhjorten 1 och Kronhjorten 
5 utvärderades som kulturhistoriskt värdefull vid en bygg-
nadsinventering i Borås Stad 1998. De är även utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla i Borås Stads Kulturmiljöprogram 
från 2001. De är att betrakta som byggnader som omfattas 
av Plan- och bygglagen (PBL) 8:13 vilket innebär förbud mot 
förvanskning. Bortsett från att fasaderna målats vita framstår 
bebyggelsen i de aktuella kvarteren som ett av stadens bästa 
exempel på bostadsbebyggelse från tiden. Dessutom är det 
ett av få något större projekt som byggdes av en mindre 
byggmästare vid den tiden.

Byggnaderna på Kronhjorten 1 och 5 föreslås bevaras och är 
utpekade för detta på markanvändningskartan för planpro-
grammet.

Norrmalms kyrka och församlingshem klassas som Kyrkligt 
kulturminne enligt 4 kap. KML och finns beskriven i bebyg-
gelseregistret. Eftersom den är tillkommen efter år 1939 så 
omfattas den inte av tillståndsplikt. Den är idag inte längre 
en kyrka och den bedöms inte vara bevarandevärd ur bebyg-
gelsesynpunkt.

På Tokarpsberg finns spår kvar från tidigare militäranlägg-
ningar. Det finns en högreservoar kvar med anslutande 
ledningar som framtida detaljplaner behöver ta hänsyn till. 
I övrigt bedöms inte anläggningarna påverka områdets 
användning.

Inga kända fornlämningar finns inom programområdet. 

Bostäder
Programmet föreslås upp till cirka 300 nya bostäder i anslut-
ning till befintliga bostadsområden.

Service och arbetsplatser
Närområdet är framförallt ett bostadsområde men det 
finns viss service såsom pizzeria, kiosk och träningslokaler. 
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Idag vinterväghålls Hansastigen inte och det saknas belys-
ning. Här finns möjligheter att förbättra gångstråket så att 
den blir trygg, inbjudande och säker året runt. Dock får 
sådana åtgärder inte påverka spridningskorridoren för djur 
och natur negativt. Exempelvis bör belysning inte ske hela 
natten. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Döbelnsgatan finns cykelbana kombinerad med 
gångbana. I övrigt är cykeltrafiken hänvisad till blandtrafik 
på gatunätet och nya cykelbanor planeras inte i området. 
Avståndet till exempelvis Stora Torget och till Resecentrum 
är cirka 2 km, vilket är en relativt kort sträcka med cykel. Det 
som talar mot är topografin med en relativt stor höjdskillnad 
till centrum. Trots områdets topografi visar resvaneunder-
sökningen från 2015 att gång- och cykelresornas andel för 
boende i Norrmalm är något högre jämfört med Borås som 
helhet.

Vid entréerna till naturområdet finns idag inga cykelparke-
ringar. Att lättare kunna parkera sin cykel vid skogsområdet 
kan bidra till attraktiviteten för att cykla dit. Cykelparke-
ringar behöver även anordnas vid planerade bostäder.

Kollektivtrafik
Linje 7 trafikerar Döbelnsgatan, och vidare runt Tokarps-
berg, med 15-minuters turintervall dagtid och med 30-minu-
tersintervall övrig tid. Turtätheten innebär god standard. 
Busslinjen är enkelriktad. Det innebär att en resa till eller 
från exempelvis centrum tar olika lång tid beroende av i 
vilken riktning en reser. 

Om de olika delområdena får goda gångkopplingar till 
respektive områdes närmaste busshållplats blir tillgänglig-
heten till kollektivtrafiken god även från dessa. Terrängen är 
dock kuperad vilket är negativt för tillgängligheten. Håll-
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platserna Sagavallen och Adilsgatan blir nåbara från område 
A och B inom ca 100 – 300 meter. Område C har hållplats i 
direkt anslutning på Liljebergsgatan.

Biltrafik 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet till kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till viktiga målpunkter och till Borås centrum, är 
förutsättningarna goda för att flertalet resor ska kunna ske 
med andra färdmedel än bil. Påverkan på trafiksystemet kan 
därmed bli mindre.

För att utreda programmets eventuella påverkan på trafiksys-
temet har en trafikutredning tagits fram (Sweco, 2018-04-05) 
där trafikflöden har beräknats för programområdet. Samman-
taget bedöms befintligt gatunät klara tillkommande flöden 
från föreslagen bostadsexploatering i programområdet. 

Trafikalstringen från föreslagen bostadsexploatering inom 
programområdet beräknas uppgå till cirka 1650 fordon/
vardagsdygn. Den större delen av denna trafik är riktad mot 
söder, mot centrum och väg 40.

Enligt trafikanalysen fördelas trafiken mot centrum i huvud-
sak på Engelbrektsgatan och Döbelnsgatan. Mot väster/norr 
väljer trafiken i huvudsak Brahegatan. Trafikfördelningen på 
specifika gator är dock osäker och kan påverkas genom att 
exempelvis hastighetssäkra gator där trafiken inte bör öka.

De korsningar i det övergripande nätet som utifrån ett 
kapacitetsperspektiv skulle kunna påverkas mest är Kungs-
gatan – Järnvägsgatan, Kungsgatan - Yxhammarsgatan samt 
Vegagatan – Skaraborgsvägen. Korsningarna utmed Kungs-
gatan är signalmässigt samordnade mellan Järnvägsgatan och 
Åsbogatan vilket bedöms minska den enskilda korsningens 
kapacitet. Dessa är idag relativt hårt belastade under högtra-
fik, men bedöms med utgångspunkt från dagens flöden ha 
kapacitet för de tillkommande flödena från Tokarpsberg, 
även med utbyggnad upp till cirka 300 bostäder. 

Påverkan på trafiken närmast den nya bebyggelsen beror av 
var angöring till bostäderna kommer ske. Lindebergsgatan 
används idag som skolväg för barn till Bergdalsskolan. Den 
är relativt smal med mycket parkerade bilar och har en smal 
trottoar. Korsningen till Engelbrektsgatan har bristande 
siktförhållanden. Om Lindebergsgatan kommer belastas 
med mer trafik bör utformningen av gatan och korsningen 
Lindebergsgatan/Engelbrektsgatan ses över i samband med 
kommande planarbete.

Angöring och utfarter
Flera olika alternativ har studerats för ny angöringsväg till 
område A. Alternativet som bedömts som mest lämpligt är 
en ny tillfart från Lindebergsgatan. Denna anslutningsgata 
skulle ge en lutning på 8-10%. Eftersom den har mindre 
trafikflöden skulle den kunna vara godtagbar med en lägre 
standard. Tillgänglighetskrav till bostäderna måste dock 
uppfyllas.

Lindebergsgatan

Alternativa anslutningsvägar till område A
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Ett alternativ på angöring till område A är via Brahestigen 
där det dock är en brant lutning. En anslutning skulle kunna 
ske till ett parkeringsgarage på en lägre nivå som därmed 
kan ta upp höjdskillnaden. För tillgänglighet för bland annat 
räddningstjänst föreslås en anslutning från Lindebergsgatan, 
som används mer sällan, och därför kan ha en annan utform-
ning och markbeläggning, exempelvis som ett gångstråk. 
Angöringen behöver studeras vidare i planskedet.

Område B kan anslutas mot Engelbrektsgatan om parkering-
ar anordnas i parkeringsgarage under bostadsutbyggnaden. I 
annat fall kan anslutning ske mot Tomasgatan.

Område C kan anslutas mot Liljebergsgatan.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar 
för vatten och avlopp. Dessa ledningar behöver förstärkas i 
området vid nybyggnation. Befintliga ledningar är placerade 
genom exploateringsområdet och vidare upp på berget, för 
att möjliggöra självfall. Dessa ledningar ska fortsatt finnas 
kvar.

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. Vid behov ska dagvattnet renas så att miljökvalitets-
normer för vatten (MKN) inte påverkas negativt. Dagvatten 
från berget kan behöva hanteras vid byggnation nära berget. 
Dagvattenutredning tas fram i planskedet. 

Om området i norr förtätas inom parkeringsytan ska 
exploateringen inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut 
från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med 
innan förändringen. En byggnation skulle dock troligtvis 
innebära att fördröjningen förbättras jämfört med dagens 
hårdgjorda ytor. 

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt i området men har inte tillräcklig 
kapacitet och behöver därför förbättras vid nybyggnation i 
området.

Avfall
Anslutningsväg till planerade bostäder behöver utformas så 
att avfallshämtning går att lösa på ett bra sätt. Parkering

Parkering för bostäderna i område A bör lösas i källare. Då 
kan höjdskillnader tas upp samtidigt som ytan runt bostä-
derna kan frigöras till grönytor.

Vid förtätning med bostäder på delar av de befintliga parke-
ringsytorna i område C behöver parkeringssituationen ses 
över för befintliga bostäder, men skulle delvis kunna lösas 
med parkeringshus. 

Det finns en parkering vid Lindebergsgatan som idag nyttjas 
av församlingshemmet och förskolan. Denna kan eventuellt 
inkluderas vid planläggning av församlingshemmet.

Tillgänglighet 
Programområdet är kuperat och tillfarter till nya bostäder 
behöver studeras för att uppnå en god tillgänglighet. Full 
tillgänglighet till naturområdet kan vara svår att åstadkomma 
på grund av brant terräng.

En upprustning av vissa gångstigar och tydliggörande av 
entréer till naturområdet skulle kunna förbättra tillgänglighe-
ten till rekreationsområdet och utsiktsplatsen.

Förslag på anslutningspunkter ( från trafikutredning, Sweco).
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5. Natur
Natur och vegetation
En stor del av programområdet utgörs av stadsdelsskogen 
Tokarpsberg. Det är ett naturområde som används som 
rekreationsområde och i vissa delar som skolskog. En 
inventering och analys av naturvärden och friluftsliv har 
gjorts för Tokarpsberg (Enviroplanning, 2016). Det finns 
både naturvärden och rekreationsvärden i området. På flera 
platser utmed områdets västra del sammanfaller biotoper 
med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och 
promenadstråk. 

Inom programområdet har fem skogsområden med natur-
värden avgränsats. I norra delen finns ett klass 3 område 
med grova ädellövträd som rödlistad alm (CR) och ask (EN) 
samt sälg. Trädslagsblandningen är relativt ovanlig och har 
höga värden för andra arter. Detta område ska undantas från 
exploatering. Det är viktigt att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls och att de ekologiska kvaliteterna som 
finns där upprätthålls.

I den övriga delen av området finns vissa naturvärden, klass 
4, med en blandning av blandskogar och lövskogar med vissa 
värdeelement som död ved och bergväggar samt sparsamt 
med sällsynta arter. I södra delen av detaljplaneområdet 
sammanfaller klass 4 objekten med viktiga områden för 

rekreation, bland annat skolskogen, stigar och grillplatsen. 
Denna del med skolskog och grillplats undantas från exploa-
tering medan vissa stigar påverkas.

Området fungerar även som spridningslänk mellan andra 
grönområden söder om Borås djurpark med flera viltstråk in 
och ut ur området. Den viktigaste spridningskorridoren för 
större däggdjur utgörs av det sammanhängande skogspartiet 
i nordöstra hörnet av Tokarpsberg som förbinder området 
med Kypebergsområdet. Samtliga spridningsvägar är dock 
viktiga att behålla och förstärka.

Kopplingen åt väster ska finnas kvar med grönstråk som 
landar ner mellan bebyggelsen längs Engelsbrektsgatan, 
vilket blir kopplingar både för människor och djur till 
skogen. Då det enbart finns en enda spridningskorridor 
västerut ska djur ha företräde framför människor då åtgärder 
görs i stråket. Spridningskorridoren ska bevaras och gärna 
förstärkas.

Biotopkarteringen av Tokarpsbergs östra del visar på en 
mångfald av biotoper: blandskogar med löv- eller barrträds-
dominans, en alsumpskog, flera lövskogar i branter och 
nedanför berget med inslag av triviala lövträd som björk och Inventering och analys av naturvärden och Datum 2016-09-09

friluftsliv på Tokarpsberg Ver 1

Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_

Tokarpsberg_Borås_ver1

40 (48)

Figur 26. Rekreationsplatser och stigar inom Tokarpsberg. 

Från naturvärdesinventeringen, EnviroplanningEn av stigarna till grönområdet
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Inventering och analys av naturvärden och Datum 2016-09-09

friluftsliv på Tokarpsberg Ver 1

Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_

Tokarpsberg_Borås_ver1

24 (48)

Figur 13. Karta med avgränsningar av naturvärdesobjekt samt förekomster av naturvårdsarter. 
Från naturvärdesinventeringen, Enviroplanning
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asp men även ädellövsskogsinslag, igenväxningsmarker med 
högörtsvegetation och mitt på berget ett relativt stor område 
med fin granskog. 

Delar av naturområdet är sedan tidigare planlagt för natur 
och nu föreslås att en ännu större del planläggs för natur i 
samband med detaljplanläggning av bostäder. Det innebär 
ett tydliggörande av områdets natur- och rekreationsvärden 
och att byggnation inte ska göras i dessa delar. Enbart 
mindre delar av området föreslås tas i anspråk för bostäder. 
Skolskogen föreslås planläggas som skolområde, men med 
restriktioner om att marken inte får bebyggas utan fortsatt 
ska vara natur och vara tillgänglig för allmänheten.

Grönområdesplan
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyg-
gelsen och de gröna värdena kan samverka i stadens fortsatta 
utveckling. Syftet med grönområdesplanen är framförallt 
att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värde-
fulla grönområden i kommunen. I grönområdesplanen är 
Tokarpsberg klassad som stadsdelspark med Klass II, vilket 
är definierat som ”mycket viktiga grönområden som är 
oersättliga på lokal nivå”. I nordöstra delen markeras grönt 
stråk (djur och växtliv) och rött stråk (mänskliga) kopplat 
till Kypeterrängen. Dessa stråk är också högt klassade. 
Grönstråken ska vara minst 20 meter breda. Det anges i 
grönområdesplanens inventering för Tokarpsberg att flera 

stigar går genom området, som nyttjas flitigt. Norra delen har 
besöksvärden. Det är viktigt att bevara kullen. Tokarpsberg 
har höga natur- och rekreationsvärden. 

Bedömningen är att värdena på Tokarpsberg påverkas genom 
programförslaget men till stor del ändå kan bevaras. Vid 
exploatering i grönområdet behövs kompensationsåtgärder. 
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde 
skadas eller försvinner ska bekosta en kompensationsåtgärd. 
Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden 
som går förlorade vid en exploatering återskapas eller ersätts. 
Det ska i första hand ske i det närliggande området, men kan 
även ske på annan plats. För Tokarpsberg finns exempelvis 
möjligheter att förbättra rekreationsvärden på andra platser 
inom grönområdet.

Grillplats på Tokarpsberg

Utsnitt från ”Inventering till grönområdesplanen” (bild s.19)

Inventering till grönområdesplanen 19
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Lek och rekreation
Bergdalsskolan använder delar av Tokarpsberg som skolskog 
och den blir som en förlängning av skolområdet. Här finns 
även ett visst naturvärde. Skolskogen är mycket viktig att 
bevara då den ligger i direkt anslutning till skolan och tillför 
mervärden både för lek och undervisning. Mångfalden av 
biotoper i närområdet ger även möjlighet för naturpedago-
gik. Även förskolan Tokarpsberg ligger i direkt anslutning till 
skolskogen vilket möjliggör turer dit.

I närområdet finns anordnad grillplats och uppe på berget 
finns en utsiktsplats där man ser ut över västra delen av 
Borås. Genom att ta ner enstaka träd skulle utsikten kunna 
förbättras ytterligare. Även andra funktioner som stärker 
rekreationsvärdena skulle kunna vara möjliga på berget, men 
behöver studeras vidare.

Det finns idag upptrampade stigar inne i naturområdet och 
man kan ta sig upp på berget från flera håll. Södra, nordöstra 
samt bergets centrala delar verkar dock nyttjas mest av 
människor. Här är stigarna fler och grillplats, skol- och 
förskoleskogar samt utsiktsplatser finns. För att förstärka 
rekreationsvärdena behöver flera av stigarna och utkiksplat-
sen röjas och markeras.  

Från skolskogen går det en stig upp på berget. Norrifrån, 
från bostadsparkeringen, finns det en stig som delvis har haft 
markbeläggning. Härifrån är höjdskillnaden till toppen av 

berget med utsiktsplats inte så stor. Förbättringsåtgärder med 
markbeläggning och tydliggörande av entrén skulle förstärka 
tillträdet till naturen från detta håll. På grund av höjdskill-
naderna kan det vara svårt att göra stigen fullt tillgänglig så 
att den inte utgör något hinder för personer med funktions-
variationer, men åtgärder skulle ändå möjliggöra tillträde för 
fler än idag. Tillgängliggörandet av naturen ska dock inte ske 
på bekostnad av naturvärden utan en avvägning bör göras i 
varje enskilt fall då åtgärder planeras.

Då delar av området föreslås bebyggas kommer vissa av 
gångstråken/stigarna påverkas. Det ska fortsatt vara möjligt 
att röra sig genom, alternativt förbi, dessa föreslagna 
bostadsområden så att tillgängligheten för allmänheten till 
grönområdet inte försämras. 

För att göra Tokarpsberg till ett utflyktsmål för fler och 
för att tillgängliggöra berget och den vida utsikten från 
toppen av berget, kan det finnas möjlighet att skapa ett nytt 
attraktivt sätt att nå toppen av berget. En ny entré till berget 
skulle kunna skapas via en hiss i anslutning till de planerade 
husen väster om berget. Via en hiss i eller på utsidan av 
huset och en bro över till berget skulle allmänheten kunna 
ta sig upp till berget på ett nytt och tillgängligt sätt. Den så 
kallade ”gröna hissen” skulle sticka ut utformningsmässigt 
och kunna bli en attraktion för besökare till Tokarpsberg. 
Möjligheten för förslagen, samt för anslutning och parkering 
av cykel och bil, behöver studeras vidare.

Skolskogen
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6. Sociala perspektiv
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningar för fler 
bostäder i stadsdelen Norrmalm. Programmet belyser även 
förutsättningar för anläggande av förskola och utbyggd skola 
för att lösa en långsiktig barnomsorg. Programmet framhäver 
även utveckling av stadsdelsskogen Tokarpsberg som kan 
förbättra området bland annat som mötesplats, lek- och 
strövområde samt utflyktsmål. 

Trygghet
Området har bostadsgator med blandtrafik och det finns 
därför en närvaro i området kvällstid som är positivt för 
trygghetskänslan. För barn och ungdomar kan det finnas en 
otrygghet i att själva ta sig till skolan, till fots eller med cykel, 
då cykling sker i körbanan och barnen behöver korsa bilgator. 
I det norra området finns stora obevakade parkeringsytor 
intill skogen vilket kan upplevas som otryggt kvällstid. Inom 
naturområdet Tokarpsberg finns många naturstigar men de 
är inte belysta vilket troligtvis gör att de inte används då det 
blivit mörkt.

Mötesplatser
Skolan och förskolorna är mötesplatser både för barn och 
föräldrar. På Tokarpsberg finns bland annat grillplats och 
utsiktsplatser. Genom förbättringsåtgärder i naturområdet 
skulle befintliga mötesplatser kunna stärkas och nya skapas.

7. 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 
bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
I området planeras för bostäder som mestadels ligger en bit 
ifrån gator medan vissa delar föreslås intill befintliga gator. 
Viss ökning av trafiken på omgivande gator uppkommer då 
nya bostäder byggts. Bullerfrågan bör studeras närmare i 
eventuellt fortsatt planarbete.

Geoteknik och radon
Geoteknik, radon samt eventuell risk för blocknedfall 
behöver studeras i planskedet.

Förorenad mark
I Bergdalen, söder om och utanför programområdet, finns 
ett potentiellt förorenat område EBH med riskklass 4 (liten 
risk). 

8. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. För 
programområdet är framförallt följande tre målområden 
särskilt aktuella: Människor möts i Borås genom att mötesplatser 
förbättras och skapas, Goda resvanor och attraktiva kommunika-
tioner genom områdets närhet till det mesta med gång- och 

Utsnitt från samrådshandling för nya översiktsplanen (ej antagen)Utsnitt från Översiktsplan (ÖP06)
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cykelavstånd samt Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt genom 
förtätning i ett delvis utbyggt område och att rekreationsvär-
dena i naturområdet stärks.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för en hållbar utveckling. I bilagan 
med möjlig markanvändning (ej beslutad) anges att södra 
Tokarpsberg ska planläggas för naturmark och att området 
för Bergdalsskolan utökas åt norr. Norra Tokarpsberg (nuva-
rande parkeringsytor) pekas ut för bostäder flerbostadshus/
natur. Planprogrammet frångår delvis översiktsplanen genom 
att planlägga delar av grönområdet som bostäder.

Det pågår arbete med en ny översiktsplan och den förväntas 
antas av Kommunfullmäktige under våren 2018. Kartma-
terialet är på en översiktligare nivå där naturområdet ska 
bevaras med kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder. 
Enstaka bebyggelse kan förekomma men åtgärder som 
påverkar befintliga värden negativt undviks.

Södra delen av det bebyggda programområdet ingår i 
”centrumnära bebyggelse” (orange på kartan) vilket innebär 
gång- eller cykelavstånd från stadskärnan med stor potential 
för förtätning/komplettering. Övriga delar klassas som 
”övrig stads-/tätortsbebyggelse” där förtätning huvudsakli-
gen sker inom bebyggelsen och i lägen som kan stärka lokal 
handel eller service.

Miljömål
Planprogrammet bidrar till att uppfylla miljömålet God 
bebyggd miljö.

9. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, t.ex. under rubriker som Bebyggelse, Gator- och trafik och 
Natur- och vegetation.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa följande frågor i kommande detaljplanarbete:

- Värdefull natur, rekreation, spridningskorridor och viltstråk

- Trafik, buller

- Geoteknik och blocknedfall

- Dagvatten

- Kulturmiljö

- Ljusförhållanden (skuggning). Utsiktsförhållanden från
berget

10. Administrativa frågor
Handläggning
Planprogrammet avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:

» Naturvärdesinventering (Enviroplanning, 2016-09-09).

» Trafikutredning (Sweco, 2018-04-06).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Pauline Svensson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Pauline Svensson 
Plan- och bygglovschef Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00058 1.1.3.1 

Yttrande över riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom och godkänna förslag till 

”Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse” med tillägg att korttidsvistelse även 

kan vara ett komplement för personer som är beviljade insatsen boendestöd 

eller insatser enligt LSS. Beslutet översänds till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning  

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Vård- och 

äldrenämndens förslag till ”Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse”. 

I budget 2017 fick Vård- och äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer 

för korttidsvistelse och har utarbetat ett förslag. Riktlinjen utgår från 

Socialtjänstens intentioner.

Nämndens yttrande i sin helhet 

I budget 2017 fick Vård- och äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer 

för korttidsvistelse och har utarbetat ett förslag. Riktlinjen utgår från 

Socialtjänstens intentioner. Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra 

sig över Vård- och äldrenämndens förslag till ”Riktlinjer för bistånd till 

korttidsvistelse”. 

Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats och i riktlinjen framgår att det är 

ett komplement till hemtjänst, hemsjukvård och anhörigstöd. För nämndens 

målgrupp utifrån behov, förutsättningar och den aktuella situationen kan 

korttidsvistelse även vara ett komplement för personer som är beviljade 

insatsen boendestöd eller insatser enligt LSS och detta bör kompletteras i 

riktlinjen. 

Korttidsenheter finns utan speciell inriktning, med inriktning mot personer med 

demenssjukdom samt med psykiatrisk inriktning. Korttidsvistelse kan beviljas 

vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård, det görs alltid en individuell 

bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjen syftar till att uppnå likvärdiga 

bedömningar. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och äldrenämndens beslut om riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse

2. Borås Stads Riktlinje för bistånd till korttidsvistelse
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Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Strategi 
Program 

Plan 
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styrdokument 

» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för 

Borås 

program – verksamheter och metoder i riktning 

mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

» Normerande
policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar:  

Dokumentet gäller till och med:  



 Korttidsvistelse | 3 

Riktlinje för bistånd till korttidsvistelse 

Borås Stads riktlinje utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer 
som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga 
livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.  
Syftet med riktlinjen är att uppnå likvärdiga bedömningar och påvisa behov av inriktning på 
korttid/växelvårdens verksamhet. 

Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse på vård- och 
omsorgsboende och är ett komplement till hemtjänst, hemsjukvård och anhörigstöd. 

Korttidsvistelse kan beviljas antingen vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. 
Korttidsenheter finns utan speciell inriktning, med inriktning för personer med 
demenssjukdom samt med psykiatrisk inriktning. 

Korttidsvistelse 
Vistelse på korttidsenhet kan bli aktuell efter utskrivning från sjukhus, som avlösning för 
anhörig eller om något annat inträffat, som gör att personen har omfattande behov av vård 
och omsorg som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. 

Målet med korttidsvistelsen kan vara förberedande inför hemgång genom att få 
återhämtning, mobilisering och/eller utredning om vilka framtida behov som behöver 
tillgodoses.  Det kan också vara vistelse i väntan på plats på vård- och omsorgsboende, 
avlösning för anhörig samt vård i livets i slut.  

Korttidsvistelse kan beviljas som en regelbunden insats så kallad växelvård, vilket innebär 
att den som behöver vård och omsorg växlar mellan att bo hemma och att vistas på 
korttidsenhet. Den anhöriga får avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo kvar 
längre i sitt ordinarie boende. Personer med demenssjukdom kan beviljas avlösning på 
korttidsenhet men regelbunden växelvård för personer med demenssjukdom är inte att 
föredra. Den rekommenderade stödformen, enligt de nationella riktlinjerna för personer 
med demenssjukdom och deras anhöriga, är dagverksamhet eller avlösning i hemmet. 
Vilken eller vilka insatser som beviljas ska var anpassade efter behoven, förutsättningarna 
och den aktuella situationen. 

Den som vistas på korttidsenhet eller på sjukhus som har fått beslut om vård- och 
omsorgsboende och inte kan gå hem i mellan, har inte rätt att tacka nej till erbjuden plats på 
vård- och omsorgsboende, till skillnad från det som anges i riktlinjerna för vård- och 
omsorgsboende om att den sökande kan tacka nej en gång och stå kvar på väntelista. 

Avgränsningar 
Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas 
korttidsvistelse. 
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Vård- och äldrenämnden 
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501 80 Borås 
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Ramnåsgatan 1 
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E-post

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033-35 52 24
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Datum 

2018-04-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00099 1.1.3.1 

Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna att förslag till ”Riktlinjer för 

bistånd till korttidsvistelse” översänds till Vård- och äldrenämndens 

pensionärsråd och Sociala omsorgsnämnden på remiss.       

Ärendet i sin helhet 

I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

korttidsvistelse och har utarbetat ett förslag som före beslut i 

Kommunfullmäktige remitteras för beslut till Vård- och äldrenämndens 

pensionärsråd och Sociala omsorgsnämnden. Riktlinjen utgår från 

Socialtjänstlagens intentioner. 

Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse på vård- 

och omsorgsboende och är ett komplement till hemtjänst, hemsjukvård och 

anhörigstöd. Korttidsenheter finns utan speciell inriktning, med inriktning för 

personer med demenssjukdom samt med psykiatrisk inriktning. 

Sammanlagt finns 82 korttidsplatser på Vård- och äldreförvaltningen och fyra 

korttidsplatser på Sociala omsorgsförvaltningen, fördelat på följande enheter: 

Namn på enhet Antal platser Inriktning 

Bodagatan 28 Korttid/avlösning/växelvård demens 

Kvibergsgatan 10 Främst växelvård (vid behov korttid) 

Sörmarksgatan 44 Korttid/avlösning (vid behov växelvård) 

Jössagatan (SOF) 4 Korttid/avlösning psykiatri 

Korttidsvistelse kan beviljas antingen vid enstaka tillfällen eller i form av 

växelvård, vilket innebär att den som behöver vård och omsorg växlar mellan 

att bo hemma och att vistas på korttidsenhet. Den anhöriga får avlastning och 

den vårdbehövande kan på så sätt bo kvar längre i sitt ordinarie boende.  

Personer med demenssjukdom kan beviljas avlösning på korttidsenhet men 

regelbunden växelvård för personer med demenssjukdom är inte att föredra.  

Den rekommenderade stödformen, enligt de nationella riktlinjerna för personer 

med demenssjukdom och deras anhöriga, är dagverksamhet eller avlösning i 
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hemmet. Vilken eller vilka insatser som beviljas är anpassade efter behoven, 

förutsättningarna och den aktuella situationen. 

I Borås Stad innehåller riktlinjer inga lagtexter, utan anger den politiska 

viljeinriktningen.  Enligt Borås Stads program för styr och ledningssystem, 

innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera.  

Riktlinjer används inte för att kommunicera till medborgarna vad de kan 

förvänta sig av äldreomsorgen i Borås Stad. Denna kommunikation görs på 

annat sätt, till exempel genom muntlig information från biståndshandläggare, 

genom broschyrer, hemsida och information på mötesplatser.    

Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna eftersom de bedriver 

korttidsenhet med psykiatrisk inriktning och för att de dessutom i 

förekommande fall köper platser på korttidsenhet inom Vård- och 

äldrenämnden. Därför skickas förslag till ”Riktlinjer för bistånd till 

korttidsvistelse” till Sociala omsorgsnämnden på remiss med senast svarsdatum 

2018-05-31. Därefter redovisas inkomna synpunkter i samband med Vård- och 

äldrenämndens sammanträde i juni innan förslag till ”Riktlinjer för bistånd till 

korttidsvistelse” översänds till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-04-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämndens pensionärsråd

2. Sociala omsorgsförvaltningen

Ida Legnemark 

Ordförande 

Annika Andersson  

Tf. Förvaltningschef 



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Marita Magnusson 
Handläggare 
033-35 81 61
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Datum 

2018-05-14 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00057 1.1.4.1 

Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

Under förvaltningschef Monica Svenssons sommarsemester  

2018-06-25 – 2018-07-20 erhåller följande personer förordnande som 

tillförordnad förvaltningschef: 

2018-06-25 – 06-29 (vecka 26) Verksamhetschef Susanne Sprigg 

med Jonas Ringström, chef för 

ekonomifunktionen, som ersättare  

2018-07-02 – 07-06 (vecka 27) Verksamhetschef Liz Rehn  

med Jonas Ringström, chef för 

ekonomifunktionen, som ersättare 

2018-07-09 – 07-13 (vecka 28) Verksamhetschef Richard Brevik 

 med Mikael Strömberg, chef för kvalitet- och 

utvecklingsenheten, som ersättare 

2018-07-16 – 07-20 (vecka 29) Mikael Strömberg, chef för kvalitet- och 

utvecklingsenheten 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 

framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning.   

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2018-05-14 

Delegationsbeslut 

Beslut 2018-04-11 om förordnande att företräda          Dnr 2018-00046 
Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera 2018 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Pia Flink Ansvarskod 308151 Startdatum 2018-04-23 

Protokoll: 
2018-04-05 Lokal Samverkansgrupp    Dnr 2018-00025 
2018-04-09 Förvaltningens samverkansgrupp   Dnr 2018-00011 
2018-04-16  Socialutskott 

Lex Sarah: 
2018-04-16 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande   Dnr 2018-00020    

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
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Anmälningsärenden 2018-05-14 

Inkomna och avgivna skrivelser 

Inkomna: 
2018-04-09 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 44, 

Kommunikationspolicy 
2018-04-16 Inbjudan från Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås, 

SydVästenpriset den 3 maj 2018 
2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 45, 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och 
LSS t.o.m. den 30 september 2017 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 50,  
Riktlinjer för bistånd till vård- och omsorgsboende, Dnr 2017-00131 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 59, 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, Dnr 2017-00094 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 58, 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Mänskliga rättigheter är en 
kommunal angelägenhet – gör Borås till MR-stad, Dnr 2017-00093 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-12, § 68, 
Riktlinjer för hemtjänst, Dnr 2017-00132 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2018-04-09, § 173,  
Anmälningsärende Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 
2017, Dnr 2017-00099 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 180, 
SCB:s Medborgarundersökning 2017, Dnr 2018-00059 

2018-04-26 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 181, 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 

2018-05-03 Inbjudan – Välkommen till nationella minoritetsdagen den 28 maj på 
Sagateatern  

2018-04-10 Beslut 2018-04-06 Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr 6673-17 
2018-04-13 Beslut 2018-04-12 Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 1004-18 
2018-04-18 Beslut 2018-04-16 Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 2018-00019 
2018-04-20 Dom 2018-04-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 6111-17 
2018-04-24 Dom 2018-04-23 Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 4468-17 
2018-05-03 Dom 2018-04-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 4340-17 
2018-05-03 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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