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Datum 

2020-03-02 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 2 mars 2020 

OBS! Kommunstyrelsen startar direkt efter Borås Stadshus AB avslutat sitt 
arbetsmöte 14:30. 

 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

1.   Val av justerare 
Dnr 46886   

(Bil) 

2.   Anmälningsärende 2020-03-02 
Dnr 2020-00112 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.   Delegationsbeslut 2020-03-02 
Dnr 2020-00109 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4.  Kc1 Regler för allmänhetens frågestund 
Dnr 2020-00113 1.1.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

5.  Kc2 Kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella 
Musikbyrå (STIM) 
Dnr 2015-00803 863 Programområde 1 

(Bil) 

6.  Kc3 Kommunfullmäktige årsredovisning 2019 
Dnr 2020-00068 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

7.  Kc4 Kommunstyrelsen årsredovisning 2019 
Dnr 2020-00067 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

8.  Kc5 Attest- och utanordningsrätt 2020 
Dnr 2020-00153 1.2.3.0 Programområde 1 

(Bil) 

9.  Kc6 Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare 
Dnr 2020-00115 3.8.2.2 Programområde 1 

(Bil) 

10.  KU1 Äldreombudets rapport 2019 
Dnr 2020-00149 3.7.1.0 Programområde 2 

(Bil) 

11.  KU2 Elevombudets årsrapport 2019 
Dnr 2019-00293 3.5.0.1 Programområde 3 

(Bil) 

12.  E1 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2019 
Dnr 2020-00076 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

13.  E2 Fullmakt för stadsjurister 
Dnr 2019-00949 1.3.1.4 Programområde 1 

(Bil) 

14.  E3 Justering i borgensåtagandet avseende ansökan från Borås 
Skidlöparklubb om anläggningslån. 
Dnr 2020-00126 2.4.2.4 Programområde 1 

(Bil) 

15.  E4 Solcellsanläggning 
Dnr 2020-00129 3.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

16.  E5 Ny idrottshall Fristad 
Dnr 2019-01077 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 
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 Ärende  

17.  E6 Brotorpsgatans LSS ombyggnation 
Dnr 2020-00105 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

18.  E7 Extra medel till välfärden 
Dnr 2020-00219 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

19.  SP1 Samverkansavtal för stadstrafiken i Borås 
Dnr 2020-00163 3.3.4.0 Programområde 5 

(Bil) 

20.  SP2 Revidering av Riktlinjer för resor 
Dnr 2019-00772 1.2.2.1 Programområde 5 

(Bil) 

21.  SP3 Samrådsskrivelse Hulta 4:41 m.fl. Storegårdsgatan, Borås 
Dnr 2018-00906 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

22.  SP4 Borås Stads remissyttrande över remiss: Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till 
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 
Dnr 2019-01073 1.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

23.  SP5 Antagande av Borås Stads Strategi för friluftsliv 
Dnr 2019-00525 1.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

24.  SP6 Sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-
Mjörnkommittén 
Dnr 2017-00649 422 Programområde 5 

(Bil) 

25.  SP7 Samrådsyttrande gällande koncession för nya 130 kV markkablar 
Dnr 2018-00918 3.3.1.4 Programområde 5 

(Bil) 

 

 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns 
som separata listor på webben 
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Regler för allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla från 2020-03-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-02-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20200129 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00113 1.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler för allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla från 2020-03-19.            

Ärendet i sin helhet 

Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak 

anpassningar till Kommunallagen (2017:725) som uppdaterades 2018-01-01 

samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är att 

Kommunfullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i 

samband med att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens 

frågestund inte behöver behandlas i samband med behandlingen av 

årsredovisningen.          

Beslutsunderlag 

1. Regler för allmänhetens frågestund 

2. Regler för allmänhetens frågestund spårbart   

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 

 



Regler för allmänhetens frågestund                                                                                                   

012:1  

Regler för allmänhetens frågestund 

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

Gäller fr o m 2020-xx-xx 

§ 1 
Frågestunden äger rum vid det sammanträde då Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för 

kommunen. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens 

frågestund i samband av fastställande om sammanträdesdagar. Sammanträdet inleds med allmänhetens 

frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1 timme. 

Förändring om vilka tillfällen allmänhetens frågestund kommer hållas. 

§ 2 
En fråga från allmänheten skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Frågan får ej vara av 

allmän karaktär utan skall behandla kommunalt förhållande som redovisas i kommunens 

årsredovisningsmaterial. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan skall lämnas in till 

kommunstyrelsens kansli senast kl 13.00 dagen före fullmäktiges sammanträde.  

Frågan skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post senast 

kl. 13.00 dagen före det sammanträdet. Frågor bör lämnas in digitalt. 

Om frågeställaren så önskar kan han/hon hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa 

sin fråga. I annat fall uppläses frågan av Kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör efter 

samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas. 

Här anges att en fråga ska vara undertecknad men ordet egenhändigt är raderad ur texten. Med 

undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp vilket innebär att handlingen kan vara undertecknad 

men faxad, skannad och därefter e-postats alternativt utgöras av ett dokument som försetts med e-

signatur.  

Redigering av stycket föreslås med hänsyn tagen till förändrad teknik. 

Han/hon ersätts med hen. 

 

§ 3 
Fråga får ställas till programansvarigt kommunalråd, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i 

styrelse för kommunalt företag bolag. Om det av frågan inte framgår till vilken den riktas, avgör 

fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. 

§ 4 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp 

på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga (2 

minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på denna. Debatt i 

fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 

mailto:ks.diarium@boras.se


§ 5 
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid 

samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid sammanträdet bör 

frågeställaren få skriftligt svar. 

§ 6 
Rubriken Allmänhetens frågestund intas i kallelse/kungörelse tillkännagivandet till det sammanträde 

med Kommunfullmäktige då årsredovisningen allmänhetens frågestund behandlas. Vidare skall 

allmänheten genom särskild annons informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens 

frågestund äger rum vid visst sammanträde. 

 

Ordet ”tillkännagivandet” överensstämmer med nya kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden ska 

inte längre kungöras utan tillkännages. 

                                                                                                                                                                       



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Regler för allmänhetens frågestund 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 

§ 1 
Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund i 
samband av fastställande om sammanträdesdagar. Sammanträdet inleds med allmänhetens 
frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1 timme. 
 

§ 2 
En fråga från allmänheten skall vara skriftlig och undertecknad. Frågan får ej vara av allmän 
karaktär utan skall behandla kommunalt förhållande. Frågan bör kunna besvaras utan större 
utredning.  
 
Frågan skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträdet. Frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin 
fråga. I annat fall uppläses frågan av Kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör efter 
samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas. 
 

§ 3 
Fråga får ställas till programansvarigt kommunalråd, ordförande i kommunal nämnd eller 
ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vilken den riktas, 
avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. 
 

§ 4 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 

§ 5 
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får 
behandlas vid samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid 
sammanträdet bör frågeställaren få skriftligt svar. 
 

§ 6 
Rubriken Allmänhetens frågestund intas i tillkännagivandet till det sammanträde med 
Kommunfullmäktige då allmänhetens frågestund behandlas. Vidare skall allmänheten genom 
särskild annons informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund 
äger rum vid visst sammanträde. 
 

 

mailto:ks.diarium@boras.se
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Kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella 

Musikbyrå (STIM) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad tecknar kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella 

Musikbyrå (STIM) 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-02-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Carl Morberg och Åke Marmander 
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  Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Åke Marmander 
Handläggare 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00803 863 

  

 

Kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella 

Musikbyrå (STIM) 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad tecknar kommunavtal med Svenska Tonsättares Internationella 

Musikbyrå (STIM)        

Ärendet i sin helhet 

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) har tillsammans med 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om ett nytt 

normalavtal för kommuners musikanvändning. Det nya avtalet reglerar 

musikanvändning i kommunal omsorg, kommunal skola och musik på jobbet. 

Därutöver finns det utvalda licenser i form av musik i ledarledda motionspass, 

musik i media, musik i sportanläggningar, musik i utställning och installation, 

musik i servering samt musik i teaterpjäser. 

Borås Stad har för 2019 inte haft något avtal med STIM för kommunens 

musikanvändning då STIM inte har velat teckna avtal med kommunerna på 

grund av de pågående förhandlingarna med SKR. 

Detta gör att bifogat avtal gäller retroaktivt för 2019. 

Det nya avtalet medför en kostnadsökning för Borås Stad med ca 300 000 

kr/år. Det ska dock noteras att man härigenom tar ett helhetsgrepp på 

kommunens musikanvändning och inkluderar exempelvis musik i media, där 

det tidigare krävts enskilda överenskommelser med respektive skola, som då 

fått erlägga avgift var för sig. Även med detta i beaktande blir det sammantaget 

en påtaglig kostnadsökning, som dock betydligt understiger kostnaderna som 

skulle följt av det avtalsförslag som lades fram för kommunerna av STIM inför 

utgången av föregående normalavtal.              

Beslutsunderlag 

1. Korrigerat normalavtal Borås Kommun för underskrift -  från Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå   

Beslutet expedieras till 

1. Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, Stefan.Bergstrom@Stim.se 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Kommunfullmäktige årsredovisning 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Årsredovisning 2019 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna.  

 

 

 

 

Datum 

2020-02-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00068 1.2.4.1 

  

 

Kommunfullmäktige årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2019 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Årsredovisning avseende 2019 för Kommunfullmäktige har upprättats. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-03-02 

2. Skrivelse, 2020-03-02 

3. Bilaga Kommunfullmäktige årsredovisning 2019   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

 



 
 

 
 

Årsredovisning 2019 
Kommunfullmäktige 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

• nämndernas organisation och verksamhetsformer 

• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

 
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2019-2022 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Folkpartiet liberalerna 5 

Kristdemokraterna 5 

Vänsterpartiet 6 

Centerpartiet 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 

Sverigedemokraterna 11 

2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 
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Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 57 72 80 99 19 

Summa intäkter 57 72 80 99 19 

Personal -4 068 -4 210 -4 390 -5 575 -1 185 

Lokaler -91 -92 -1 046 -1 046 0 

Material och tjänster -8 104 -8 076 -9 744 -8 428 1 316 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -12 263 -12 378 -15 180 -15 049 131 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -12 206 -12 306 -15 100 -14 950 150 

Kommunbidrag 12 850 13 650 15 100 15 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 644 1 344 0 150 150 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 644 1 344 0 150 150 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Resultatet om +150 tkr anses följa budget. Arvoden visar högre kostnader än budgeterat men 
kompenseras till viss del av lägre kostnader för resor, konferenser och övrig representation än 
budgeterat. From 2019 redovisas här budget och kostnader för Kommunfullmäktiges lokaler. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 Budget 2019 Bokslut 

2019 Avvikelse 

Sammanträden -6 837 -6 774 -10 076 -9 926 150 

Partistöd -5 369 -5 532 -5 024 -5 024 0 

Summa -12 206 -12 306 -15 100 -14 950 150 
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2.3 Verksamhetsanalys 

2.3.1 Sammanträden 

Kommunfullmäktiges sammanträden omfattade 78,5 timmar 2019. 

 
  

2.3.2 Partistöd 

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog 

Beredningen för medborgardialog ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen 
redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2019 har beredningsgruppen haft sex 
protokollförda sammanträden. 

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje 
parti i Kommunfullmäktige. 

Ledamöter i beredningen är; 
Per-Olof Höög ( S) 
Ulrik Nilsson (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Tom Andersson (MP) 
Anita Spjuth (V) 
Åke Ekvad (KD) 
Mattias Danielsson (C) 
Björn Qvarnström  (SD) 

Beredningsgruppens uppgifter 2019: 
Beredningsgruppen har under året fått nya gruppmedlemmar så tid har lagts på att informera om 
gruppens uppdrag samt tidigare arbete. Beredningsgruppen har diskuterat ett möjligt utökat uppdrag 
och ser positivt på ett sådant. Gruppen har förberett sig för ett eventuellt kommande uppdrag genom 
att bland annat omvärldsbevaka SKLs MR-plattform, titta på aktuella nyckeltal kopplat till 
Välfärdsbokslutet, Lokal utvecklingsplan för unga (LUPP) samt Mänskliga rättigheter i Kolada. 
Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling, har flera funktioner som kommer att stödja beredningen 
i det framtida arbetet. 

Beredningsgruppen är även referensgrupp till arbetsgruppen Medborgarinflytande kopplat till stadens 
”Tillitsresa”. 

Kommunfullmäktiges beslut 19 december 2019 
Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka 
dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån boråsarnas synvinkel bevaka 
områdena: 
o  Demokrati 
o  Mänskliga rättigheter 
o  Rättssäkerhet 
o  Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för 
medborgarinflytande. Beredningsgruppen kommer att påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan 
under våren 2020. 

2.4 Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige bedriver inte sådan verksamhet utan överlåter redovisning av jämställdhetsarbetet 
åt respektive nämnd. 
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1 Inledning 

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi. Särskilt fokus ligger på målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Tillitsresan 
Under 2018 påbörjade fyra arbetsgrupper med representanter från olika funktioner och verksamheter 
ett arbete med att ta fram förslag på förändringar och förbättringar som bör genomföras för att få ett 
förenklat och effektivare styrsystem i Borås Stad. Detta arbete fortsatte under 2019 under namnet 
Tillitsresan och med fem nya arbetsgrupper med uppgift att ta fram konkreta förslag för att: 

 fokusera på verksamhetens syfte och boråsarnas behov, 

 varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

 förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar initiativ till 
utveckling och samarbete över de traditionella gränserna 

Ekonomi 
Den svenska ekonomin närmar sig slutet av en lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag. 
SKR, Sveriges kommuner och regioner, bedömer att toppen på högkonjunkturen har passerats, även 
om arbetsmarknaden fortfarande är stark. Kommunernas ekonomi påverkas i stor grad av 
skatteunderlagets ökning som i sin tur beror på ökningen av antalet arbetade timmar. Under 2019 har 
ökningen av skatteunderlaget bromsat in och beräknas vara fortsatt svag kommande år. 

Kompetensförsörjning 
Avdelningen Personal och förhandling deltar i ett antal projekt med målet att klara den framtida 
personal- och kompetensförsörjningen. Borås stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en 
beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska 
utvecklingen. 

Koldioxidbudget 
Under 2019 togs en koldioxidbudget fram som beskriver den totala mängden koldioxid eller 
växthusgaser som boråsarna kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en 
global uppvärmning som överskrider Parisavtalet. Koldioxidbudgeten innehåller även ett nytt arbetssätt 
för att intensifiera arbetet med klimatfrågor. 

Barnkonventionen 
Inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 arrangerades Barnrättsveckan Borås 2019, en 
vecka med fokus på barns rättigheter och delaktighet. Under veckan anordnades i samverkan med 
civilsamhället och stadens övriga förvaltningar riktade aktiviteter till barn och unga, utbildningsinsatser 
för medarbetare i Borås Stad samt en konferens i samarbete med Barnombudsmannen. 

Europan 
Borås har deltagit i den största arkitekttävlingen för unga, Europan. Staden lämnade in tomten Gässlösa 
och tolv arkitektgrupper lämnade in tävlingsbidrag med mycket intressanta idéer till fortsatt utveckling 
av Gässlösa. I samband med Europan har vi även testat nya arbetssätt och involverat barn och unga 
tidigt i processen; till exempel genom unga kommunutvecklare, gymnasiearbeten, skaparverkstad för 
små barn och bygga Gässlösa i dataspelet Minecraft för lite äldre barn. De utåtriktade öppna 
evenemangen har gjorts tillsammans med Urban Talks och har varit väldigt lyckade och välbesökta. 
Vinnare i Europan utsågs i december, det blev förslaget Made in Borås som en arkitektbyrå från Norge 
ritat. Nästa steg för utvecklingen av Gässlösa är att bygga en organisation för planeringsarbetet och ta 
fram en gemensam målbild för stadsdelen. Då får vi användning av arkitekternas och invånarnas bidrag. 

Utmärkelser 
Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare resulterade i utmärkelser under året; 
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Årets kommun inom Employer branding, Årets personalklubb samt utsetts till en av de 100 
arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och 
unga yrkesverksamma av Karriärföretagen. 

  

 
Europan https://www.edit-atelier.com/edit--europan.html#project2 

 

 

 

 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Antal gästnätter i Borås. 215 448 216 616 220 000 225 846 

Antal gästnätter i Borås. 

Utfall År 2019 avser jan 2019-dec 2019. Några av orsakerna till höjning av antal gästnätter är att Borås 
Convention Bureau har vunnit hem fler kongresser än tidigare år, våra stora besöksmål har haft en bra 
sommar, Borås TME har arbetat in och genomfört flera olika stora evenemang under året, t ex U20, 
EM-kval U17 fotboll, Släktforskardagarna samt Världscupen i Ulricehamn som påverkat beläggningen i 
januari som vanligtvis är en sämre månad statistiskt. Under året har Borås TME tillsammans med 
hotellen och besöksmålen skapat ett flertal olika kampanjer i syfte att generera gästnätter. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden har sedan 2018 ansvar för 
samverkan när det gäller hedersrelaterat våld 
och förtryck i Borås stad. Arbetslivsnämnden fick 
i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en 
tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom 
samverkan och samarbete mellan olika aktörer 
och på kunskapsbaserad grund ska Borås stad 
arbeta med att förebygga, upptäcka och 
motverka att hedersrelaterade problem 
utvecklas och insatser samordnas. Denna 
samverkansplan är en del av detta arbete. 
Arbetet med samverkansplanen har bedrivits av 
en tvärprofessionell arbetsgrupp med deltagare 
från både interna och externa verksamheter där 
personer utsatta för hedersvåld 
återfinns. Planen syftar till att underlätta 
samverkan mellan yrkesverksamma i Borås som 
utifrån sin profession kan möta personer utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck. Denna 
samverkansplan har utformats gemensamt av 
verksamheter från Borås stads olika 
förvaltningar, Polismyndigheten i Västra 
Götaland, Åklagarmyndigheten, verksamheter 
från Västragötalandsregionen och ideella 
organisationer som alla återfinns och är 
verksamma i staden. Samverkan ägs av alla 
medverkande aktörer och därför har alla ett 
gemensamt ansvar för att få en fungerande 
samverkan. Nästa del i arbetet med planen är 
att förtydliga uppdraget, som stadens 
förvaltningar har tillsammans med andra berörda 
myndigheter, för att skapa ett gemensamt 
arbetssätt för att motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

LOV-företagens ersättning och vilka 
regler som kan förenklas ska 
utredas. 

 Genomfört Ärendet har behandlats av KF 209-12-19. 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar pågår 
arbete med att klargöra och identifiera 
uppdraget. 

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar pågår 
arbete med att klargöra och identifiera 
uppdraget. 

Möjligheten att använda 
trygghetsvakter ska utredas. 

 Genomfört Utredningen presenterades i samband med KS 
delårsboklsut, tertial 2, Dnr KS 2019-00760. 
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Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
inrätta ett interreligiöst råd. Ett 
interreligiöst råd initierat av Borås 
Stad är ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för dialog mellan 
kommunen och trossamfunden. 
Syftet med ett råd kan vara att lära 
känna varandra, att skapa 
förståelse för och kunskap om 
varandra samt att ta vara på 
varandras kunskaper och 
möjligheter i olika frågor. I arbetet 
med att inrätta ett råd, ska hänsyn 
tas till vad den utredning som 
startade 2018 visar. 

 Genomfört Interreligiösa rådet har haft sitt första möte den 
11 november 2019. Arbetet genomförs med stöd 
av Myndigheten för stöd till trossamfund. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande fritidshem 
samt ersättningen till de fristående 
förskolorna ska göras under 2015 i 
syfte att tillse likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan den 
kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. 
Kommunstyrelsen ska göra en 
översyn av ersättningen till skolor 
där ersättningen följer de enskilda 
eleverna. 

 Genomfört Ny resursfördelningsmodell för förskola, 
grundskola, förskoleklass och fritidshem 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-06-19. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Borås Stad ska vara bäst av 
landets femton största kommuner 
när näringslivet betygssätter hur det 
är att driva företag i sin kommun. 

3 2 1 5 

 Företagsklimat enl. öppna 
jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd 
Kund Index 

66 74 71 72 

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet 

betygssätter hur det är att driva företag i sin kommun. 

Målvärdet avser kommuner i Sverige med fler än femtio tusen invånare. 
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Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index 

Trenden ser god ut. Slutligt värde för 2019 redovisas av SKR i april 2020. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram 
en etableringspolicy. 

 Delvis 
genomfört 

Avvaktar politiskt beslut. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder 

0 0 37 33 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 

Antal nyproducerade lägenheter är något lägre än målvärdet. Det har under året färdigställts lägenheter 
på Våglängdsgatan 19. Bolaget har under kommande år fler lägenheter som blir färdigställda vilket gör 
att värdet för nästkommande år kommer att vara högre. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att ta 
fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I 
strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för 
att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i 
stadskärnan till 2025, vilka gröna 
lungor som behöver värnas särskilt, 
en inventering av lufttomter samt 
förslag på lokalisering av framtida 
höga hus. 

 Genomfört Utbyggnadsstrategin, som antogs i mars 2019, 
innehåller en strategi för förtätning. Uppdraget är 
slutfört. 

Kommunstyrelsen uppdras under 
2017 presentera ett förslag på hur 
fler bostäder kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk utanför 
centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Den strategiska planen för Tosseryd, Frufällan 
och Sparsör kan ses som ett exempel på en 
utbyggnadsplan för ny bebyggelse norr om 
centralorten Borås. Övriga stråk återstår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i 
samverkan med berörda nämnder, 
att under 2018 fastställa en plats 
och starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 Genomfört Kommunfullmäktige har fastställt förslaget om 
samlokalisering av nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult. Fritids- och 
Folkhälsonämnden fick i uppdrag att vara 
kontakt för Skyttealliansen i det fortsatta arbetet. 
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Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram. 

 Ej genomfört I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 
privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring 
arbetet är satta kan ett gemensamt förslag 
arbetas fram. 

2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s, %. 

74,4 82 80 82 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 

15 0 85 86 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 

Sandhultbostäder och Toarpshus. 

Antal nyproducerade lägenheter är enligt målvärdet. Det har under året färdigställts lägenheter i 
Dalsjöfors och Sjömarken. Under kommande år kommer flera byggprojekt att vara igång, men antalet 
färdigställda lägenheter 2020 kommer att vara lägre jämfört med 2019. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Införandet av en distributionscentral 
enligt förslag från Tekniska 
nämnden ska påbörjas under 2016 
i den takt som tillgängliga medel 
tillåter. Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen 

 Genomfört Distributionscentralen är i bruk och leveranser 
av livsmedel har transporterats via den till Borås 
Stads enheter sedan 2019-05-02. 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Inväntar ytterligare politiska direktiv. 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

KS (genom Mark- och exploatering) utreder 
huvudmannaskapsfrågan utifrån tidigare gjord 
utredning. Tidigare utredning som troligen 
hänvisas till, 2017-00423, har inte beslutats om. 
Uppdraget torde därför innebära att först utreda 
och besluta om tidigare uppdrag, för att ha det 
som utgångspunkt för 2019 års uppdrag. Nya 
uppdraget ska sen göras i samråd med TN samt 
i dialog med vägföreningar, samfälligheter och 
ev Trafikverket. 
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2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett 
helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad 
och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik antogs 
i Kommunstyrelsen den 30 september 2019. 
Handlingsplanen är också antagen av Västtrafik 
under 2019. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Remiss kommer ske vid årsskiftet 2019/2020 
och bör kunna antas under 2020. 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos 
Västtrafik så att närtrafiken kan 
gälla även i de mindre tätorterna 
som vi har i Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår kring omfattning av tillköp. 

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår om uppdragets omfattning 
och art. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen, vilken är under pågående arbete. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår om uppdragets omfattning 
och art. 

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 
ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Färdigställande av heltäckande underlag kring 
landskapskaraktärer inväntas från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. En indelning av 
landskapskaraktärer finns inritad i QGIS, men 
den ska kompletteras. Det insamlade 
inventeringsmaterialet från fältinventering och 
ortsråd ska färdigställas och digitaliseras samt 
infogas i Intramap. Inventeringen av upplevda 
värden är inte kommuntäckande och kan 
kompletteras. Komplettering av 
vardagskartläggningen kan ske parallellt med 
arbetet med vindbruksplan. 

 
Bullerstörande verksamheter (vägar, järnvägar, 
verksamheter) finns inlagda i Intramap och utgör 
underlag kring var det kan finnas tysta områden. 
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Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

En utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar 
ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen pågår och redan idag byts 
engångsartiklar i plast ut mot mer miljövänliga 
alternativ i olika upphandlingar, exempelvis i 
upphandlingen av Hygien- och städprodukter. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa 
klimatpåverkan per portion offentligt 
i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är noga förberett och en pilot 
kommer att genomföras under våren 2020. 
Viskastrandsgymnasiet och Särlaskolan är 
utvalda och ett kommunikationsmaterial är 
framtaget. Materialet beskriver varför det är bra 
med klimatsmarta val, hur Co2-ekvivalenter 
beräknas och vilka värden en maträtt max får ha 
för att få bli kallad ett klimatsmart val. 

En koldioxidbudget för Borås Stad 
ska tas fram. 

 Genomfört Koldioxidbudgeten antogs i Kommunfullmäktige 
november 2019. Den kommer att styra 
utformningen av Energi- och klimatstrategin. 

2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,2 7,1 3 2,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,9 3,2 0 1,4 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 - 40 63 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfallet är bättre än målvärdet. Samtliga chefer har och fortsätter att arbeta aktivt med aktiviteterna i 
SAM hjulet. Jämför man med 2018 så har utfallet förbättrats. Under 2018 fanns mer operativ 
verksamhet under förvaltningen. Under 2019 så övergick delar av den verksamheten till andra 
förvaltningar. Detta kan ha påverkat utfallet.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningens användning av timavlönad personal är att härleda till bemanningsenheten, där den 
absoluta merparten av timmarna kommer från timavlönade medarbetare inom bemanningsenhetens 
administration. Denna verksamhet kommer att flyttas till annan förvaltning 2020-01-01. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Förvaltningen har pushat för ett högt användande under året. Den totala kostnaden för uttaget 
friskvårdsbidrag visar ett snitt per person om 1 407 kr. Eftersom det är första året detta mäts finns 
ingen historik att jämföra med.  
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2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen ansvarar för att 
Saltemads campingverksamhet 
säljs alternativt läggas ut på 
entreprenad under 2015. Marken 
ska ej säljas. 

 Ej genomfört Ärendet ligger för politisk beredning. 

Kommunstyrelsen ska utreda om 
driften av Stadsparksbadet 
lämpligare kan ske på entreprenad. 

 Delvis 
genomfört 

Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan 
subvention och med rimlig prissättning. Med 
verksamhetens nuvarande finansieringsgrad 
behöver prisnivåerna ökas med ca 60-65% allt 
annat oförändrat. 

Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda förutsättningarna för att 
införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att ömsesidigt 
dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna och 
nyttorna pågår. Provision finns idag introducerat 
i några avtal och utvärdering av resultatet 
kommer ske under avtalstiden. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
se över hur 
upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här 
skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt 
att säkerställa den organiska tillväxten och 
utvecklingen med rätt bestyckning av roller som 
behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal, för vilket det har upphandlats ett 
inköpsanalyssystem. Systemet testas i nuläget 
av ekonomer på olika förvaltningar. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas 
över av kommunstyrelsen. 

 Ej genomfört Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en övergripande 
kalkyl över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att skapa en 
policy pågår. Koncerninköp har tilldelats medel i 
budget 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig 
struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

I Borås Stad har ett omfattande 
utbildningsprogram för chefer tagits fram, 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram. Många 
delar av programmet riktar sig till samtliga 
chefer, medan vissa delar riktar sig framförallt till 
den som är ny som chef i Borås Stad eller chef 
för första gången. Planen förväntas vara helt 
färdigställd och presenterad i KS andra halvåret 
2020. 
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3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Stadsledningskansliet 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 2 094 2 498 2 300 3 082 782 

Avgifter och övriga 
intäkter 

88 912 89 776 74 317 90 906 16 589 

Summa intäkter 91 006 92 274 76 617 93 988 17 371 

Personal -126 796 -132 885 -125 424 -135 800 -10 376 

Lokaler -11 611 -14 604 -13 136 -15 250 -2 114 

Material och tjänster -71 087 -59 661 -50 643 -91 271 -40 628 

Kapitalkostnader -7 229 -7 215 -6 230 -6 346 -116 

Summa kostnader -216 723 -214 365 -195 433 -248 667 -53 234 

Buffert (endast i 
budget) 

  -589  589 

Nettokostnad -125 717 -122 091 -119 405 -154 679 -35 274 

Kommunbidrag 137 300 119 563 119 405 119 405 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

11 583 -2 528 0 -35 274 -35 274 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

 5 405  15 068 15 068 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

11 583 2 877 0 -20 206 -20 206 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Resultatet visar - 35,3 mnkr. De öronmärkta poster om 15,1 mnkr som ingår i resultatet är fördelade 
enligt tabell 3.2.1. Kommunfullmäktige beslutade i november (KF 2019-11-20 § 261) att 
Kommunstyrelsen skulle finansiera sanering och rivning av Gässlösa om 19,2 mnkr. Detta medför att 
Finansenheten, verksamhet Markreserv, visar ett motsvarande negativt resultat för 2019. 
Strategisk IT har under året haft kostnader motsvarande 4,6 mnkr som finansieras med centralt avsatta 
medel. 
Om hänsyn tas till dessa tre nämnda poster är KS resultat för 2019 + 3,6 mnkr. 
Under året, liksom föregående år, har förvaltningen haft ett stort antal vakanser till följd av hög 
personalomsättning, sjukskrivning och föräldraledigheter. Flera av tjänsterna har varit svårrekryterade 
vare sig det har avsett tillsvidareanställningar eller vikariat. Då tjänster ej varit tillsatta uteblir också även 
andra kostnader som hör till dessa. I tabell 3.2 kan tyckas att just kostnader för personal visar på ett 
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stort underskott, vilket förklaras av högre arvoden än budgeterat samt att stora delar av de intäkter som 
redovisas avser täcka just personalrelaterade kostnader. 

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-12-

31 
Återstår 

Organisationshälsa 30 000 128 4 739 25 133 

Byggbonus 14 750 2 752 6 219 5 779 

E-handelsstaden 3 000 340 500 2 160 

Market Place Borås 7 000 1 982 3 500 1 518 

Sociala investeringar  203 110 -313 

Summa 54 750 5 405 15 068 34 277 

3.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Kommunledning      

Intäkter 38 058 42 381 37 370 45 352 7 982 

Kostnader -172 558 -173 502 -164 733 -176 578 -11 845 

Resultat -134 500 -131 121 -127 363 -131 226 -3 863 

Personaladministration      

Intäkter 17 192 12 115 2 194 11 690 9 496 

Kostnader -16 602 -11 365 -2 794 -11 215 -8 421 

Resultat 590 750 -600 475 1 075 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkter 9 6  16 16 

Kostnader -10 551 -12 123 -16 533 -19 094 -2 561 

Resultat -10 542 -12 117 -16 533 -19 078 -2 545 

Markreserv      

Intäkter 21 685 22 785 21 000 22 786 1 786 

Kostnader -12 220 -12 578 -6 768 -36 290 -29 522 

Resultat 9 465 10 207 14 232 -13 504 -27 736 

Totaförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkter 1 821 1 724 2 300 2 758 458 

Kostnader -1 938 -2 001 -2 576 -3 053 -477 
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Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Resultat -117 -277 -276 -295 -19 

Industrimark      

Intäkter 6 011 5 950 6 478 3 730 -2 748 

Kostnader -725 -716 -621 -550 71 

Resultat 5 286 5 234 5 857 3 180 -2 677 

Bostadsmark      

Intäkter 6 216 7 313 7 275 7 656 381 

Kostnader -565 -530 -447 -337 110 

Resultat 5 651 6 783 6 828 7 319 491 

Vård och omsorg      

Intäkter      

Kostnader -1 410 -1 410 -1 410 -1 410 0 

Resultat -1 410 -1 410 -1 410 -1 410 0 

Övrigt      

Intäkter      

Kostnader -140 -140 -140 -140 0 

Resultat -140 -140 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkter 90 992 92 274 76 617 93 988 17 371 

Kostnader -216 709 -214 365 -196 022 -248 667 -52 645 

Resultat -125 717 -122 091 -119 405 -154 679 -35 274 

3.4 Verksamhetsanalys 

3.4.1 Kommunledning 

3.4.1.1 Gemensam administration 

Verksamheten avser delar av Stadsledningskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens 
lokalkostnader. Årets resultat visar 684 tkr, vilken då inkluderar den buffert om 589 tkr som lagts 2019. 
Bufferten samt övriga verksamheters eventuella överskott går åt till det stora underskott på verksamhet 
Markreserv till följd av en icke-budgeterad kostnad för, tidigare nämnd, sanering och rivning av 
Gässlösa. 

Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som 
finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs under den gemensamma administrationen. År 2019 
beviljades ansökningar till en total kostnad av ca 1 mnkr, t ex bygge av en discgolfbana av Sandareds 
intresseförening, ljud, ljus och informationsmaterial till utomhusaktiviteter till Viskafors 
föräldraförening, hinderbana till Bredareds IF och programvara för att dela kunskap om torpkulturen 
för internet till Rångedala hembygdsförening. 
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3.4.1.2 Kommunikation 

Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – varje person 
har tillgång till en stor mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig 
kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. 

Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang, förståelse och 
förankring för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det 
redskapet används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter. 
Arbetet på avdelningen innebär också att hantera det dagliga verksamhetsbehovet av 
kommunikationsinsatser. 

Avdelningen ska bidra till att 

 Borås Stads kommunikation ständigt förbättras 

 förverkliga vår vision Borås 2025 

 skapa insyn i demokratiska processer och beslut 

 boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger med kommunen 

 ge service och göra service tillgänglig 

 stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden. 

Ett viktigt arbete för avdelningen har under året varit att vara en del av att ta fram strategierna för hur 
Borås Stad ska gå mot ett tillitsbaserat förhållningssätt inom ramen för Tillitsresan och arbetat med en 
bred förankring. 

Vi har gått vidare i det angelägna arbetet med att göra stadens information och kommunikation mer 
tillgänglig och upphandlat stöd och utbildning för att förvaltningar och bolag ska kunna anpassa e-
tjänster och digitala system för personer med funktionsnedsättningar – ett lagkrav från hösten 2020. 

Personaltidningen Saxen, som ges ut fyra gånger per år, har ett koncernövergripande perspektiv med ett 
brett innehåll från förvaltningar och bolag. Tidningen Såklart Borås med en upplaga på runt 55 000 
exemplar behandlade i ett uppskattat temanummer seniorfrågor ur olika synvinklar, och hade i ett annat 
fokus på framtids-, utvecklings- och teknikfrågor. 

Avdelningen har stöttat kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsförings- och PR-
strategiska frågor och aktiviteter. 

Efter tio år med infartsskyltar satsade Borås Stad på nya bildskärmar med större möjligheter än de 
gamla. I juni i år var de på plats med snyggare och mer bildrika budskap i syfte att lyfta fram staden och 
upplevelsen Borås. 

Kommunikationsavdelningen svarade för informationskampanjen #klartjagskarösta vars syfte var att 
höja valdeltagandet i EU-valet. Valdeltagandet ökade med tre procent jämfört med valet 2014. 

Avdelningen genomför årligen ett program med familjeaktiviteter i Stadsparken i samband med 
nationaldagsfirandet den 6 juni. 

Under Almedalsveckan fortsatte arbetet med att positionera Borås inom innovativ och teknisk textil då 
Borås Stad tillsammans med Högskolan i Borås och Västsvenska Handelskammaren väckte en 
diskussion om hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion. 

Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare resulterade i två utmärkelser under 
året, Årets kommun inom Employer branding och Karriärföretag 2020, som en av 100 arbetsgivare i 
Sverige. 

Under året medverkade vi på rekryteringsmässor, men har också utvecklat bättre metoder för digital 
närvaro för vår kompetensförsörjning. Instagram-kontot Kommunkostymen, som visar vår mångfald 
av yrken och personligheter, belönades också med pris under året. 

Studentsamarbetet i staden har intensifierats med bl a tre arbetsgrupper – Näringsliv och 
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arbetsmarknad, Bostäder samt Kultur och nöje – där vi tillsammans med högskolan, studentkåren och 
Borås Näringsliv lämnat in en ansökan om att bli Årets studentstad läsåret 20/21. 

Kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla stadens kommunikations- och 
budskapsplanering, bland annat genom att leda redaktörsråd för boras.se, forum för kommunikatörer 
och budskapsplaneringsgrupp. 

Under 2019 har Borås Stad genom Kommunstyrelsen haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF 
Elfsborg, Borås Basket, Borås Hockey, Norrby IF, Fristad GoIF, Sjömarkens IF, Bergdalens IK och 
Borås Grand Prix. Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås. 

Kommunikationsavdelningen hade 2019 sju medarbetare. 

3.4.1.3 Ekonomistyrning 

Den svenska ekonomin närmar sig slutet av en lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag. 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att toppen på högkonjunkturen har passerats, även 
om arbetsmarknaden fortfarande är stark. Kommunernas ekonomi påverkas i stor grad av 
skatteunderlagets ökning som i sin tur beror på ökningen av antalet arbetade timmar. Under 2019 har 
ökningen av skatteunderlaget bromsat in och beräknas vara fortsatt svag kommande år. 

Sveriges kommuner står inför stora demografiska utmaningar med fler barn och unga kommande år 
och snart även fler äldre. Demografin tillsammans med den svaga ekonomiska utvecklingen och 
problemen med personalförsörjning gör att kommunerna har en besvärlig situation framför sig 
kommande år. 

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, 
uppföljning, styrning, sekretariat, juridik och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av 
nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. 
Avdelningen ansvarar också för finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen samt 
strategisk IT. Genom verksamhetsekonomen är avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i 
budget och uppföljning. Sedan maj 2019 tillhör enheten sekretariatet med juridik och valkansli 
Ekonomistyrning. Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
Sekretariatet sköter också sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning 
och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Juridik ger juridiskt stöd till 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen. 

Budget- och controllerenheten 
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla den ekonomiska styrningen. För att följa upp 
indikatorer och uppdrag inom samtliga verksamheter och målområden används vårt styr- och 
ledningssystem Stratsys. Enheten har genomfört ett intensivt budgetarbete inför 2020, första hela året 
med den nya majoriteten samt berett ett stort antal ärenden till Kommunstyrelsen. Deltagande i arbetet 
med tillitsbaserad grund i budgetprocessen har varit en viktig utvecklingsfråga. 

Finansenheten 
Finansenheten sköter hantering av finansfrågor i hela kommunkoncernen, lånar upp via egna program 
och Kommuninvest samt vidareutlånar till bolagen genom internbanken. 

Borås Stad har under 2019 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s. 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen och 
under 2019 har bolagsgruppen fortsatt att utveckla ägardialogen med bolagen. 

Enheten har under året arbetat med budget och uppföljningar av Kommunstyrelsens verksamhet samt 
bolagskoncernen. 

Finansenheten visar ett negativt resultat för 2019 motsvarande -19,1 mnkr. Underskottet förklaras av 
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kostnader för sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa som 
Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen skulle finansiera, KF 2019-11-20 § 261. Totalt 
beräknas dessa kostnader uppgå till 80 mnkr, varav 19,2 mnkr belastar 2019 års ekonomiska resultat. 

Strategisk IT 
Ny lagstiftning utifrån tillgänglighet till digitala stöd börjar gälla succesivt 2019-2021. En upphandling 
av utbildning och konsultstöd har genomförts av Borås Stad för att kommunens förvaltningar och 
bolag ska kunna förbereda och möta de nya kraven. Avtalet kan även användas av kommunerna och 
deras bolag inom Boråsregionen. 

Arbetet med förvaltningsmodell för IT-system har fortsatt och de fyra förvaltningarna inom det sociala 
klustret har en färdig förvaltningsplan för 2020. Under året har dokumentationen lagts in i Stratsys, 
vilket skapar transparens och möjligheter för anställda i kommunen att ta del av beskrivningar av IT-
utvecklingen. En förvaltningsobjektsarkitektur för hela staden har tagits fram och beslutats. 

Den Digitala strategin för Borås Stad är ute på remiss bland förvaltningar och nämnder. En ansats 
kallad Digital Arena är beskriven för att stödja förvaltningar och nämnder i Digitalisering. 
Digitaliseringsfrågan behandlas både i IT-styrgruppen av tjänstepersoner och i IT-rådet av politiker. 

Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Ett exempel är stöd till införandet av tjänstekort för 
inloggning i datorer som dras igång nu i december. 

Sekretariatet och Juridik 
Juridik har under 2019 handlagt 350 ärenden åt andra förvaltningar och bolag, en ökning med 7 procent 
från föregående år. 

3.4.1.4 Personal och förhandling 

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
övergripande organisationsfrågor och förhandlingsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt med 
utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och medborgare en god service med hög 
kvalitet. Avdelningen deltar i ett antal projekt med målet att klara den framtida personal- och 
kompetensförsörjningen. Borås stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för 
att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Under 2019 har det varit extra fokus i arbetsgrupper utifrån nämndernas uppdrag, där Personal och 
förhandling organiserat och lett samtliga grupper: 

 Att jobba längre 

 Att jobba mer 

 Minska ohälsan 

 Digitalisering 

 Öka anställningsbarheten 

Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt 
strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheter ska klara sina mål. Genom strategiska medel har avdelningen gjort 
det möjligt att utbilda ett antal barnskötare till förskollärare samt att utbilda ett antal medarbetare inom 
Vård- och äldreförvaltningen till språkombud. 
 
Under året har ny företagshälsovård, Avonova, upphandlats. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020. Även 
ett lönekartläggningsystem och riktning av platsannonser i sociala medier har upphandlats. 

Kompetensutveckling av stadens chefer och medarbetare stöds och samordnas av avdelningen, bl a 
genom chefsprogrammet ”Chef- och ledarskap i praktiken” och under 2019 fullföljde sju personer 
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chefsförsörjningsprogrammet ”Framtidens chef”. 

Borås Stad anser att kunskap om HBTQIA ingår som en del i arbetet med Lika rättigheter och 
möjligheter. Detta är en aktivitet i SAM-kalendern (systematiskt arbetsmiljö). Som hjälp finns sedan 
några år filmer framtagna kring HBTQIA. Under 2019 har minst 381 enheter rapporterat i Stratsys 
SAM-modul att man arbetat med området under året. 

Under 2019 har enheten Organisationshälsa startat upp med en enhetschef och fem 
organisationskonsulter. Enhetens mål är att med hjälp av nya arbetssätt skapa förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv. Gruppen arbetar med att stötta arbetsplatser med hög eller ökande korttidsfrånvaro 
och/eller andra tecken på ohälsa. Gruppen har genomfört arbetsmiljöscreeningar på ca 30 arbetsplatser 
och haft direkt eller indirekt kontakt med ca 10 % av stadens medarbetare. 

Borås Stad har under året ansökt om insatser för 5,6 miljoner från Omställningsfonden. Ansökningarna 
har beviljats. Pengarna har använts till att stärka medarbetare eller grupper av medarbetares kompetens 
för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. Medel har även gått till medarbetare som 
fått möjlighet till omställningsstöd för att få kompetens till ny tjänst då man inte kan återgå till sin 
gamla tjänst efter avslutad rehabilitering. 

Resultatet av årets löneöversyn motsvarar 2,77 %. 

Under året har 41 personer fått rekryteringsbonus och lönetillägg för anställda 65+ inom 
svårrekryterade yrkesgrupper har betalats ut till 23 personer. 

1 130 vakansprövningar har gjorts. 

Inom Medarbetarcentrum har ca 991 tjänster varit föremål för matchning. 

Pensionsenheten har under 2019 genomfört 381 individuella möten med medarbetare inför en framtida 
pensionsavgång och under året har informationsträffar angående pension genomförts för födda 1959 
och tidigare där ca 200 medarbetare deltog. 

Friskvårdsbidrag har betalats ut till 4 073 personer till en kostnad av ca 5,7 mnkr. 

Borås stad har under året kammat hem priser för årets employer branding-kommun av Universum och 
årets personalklubb, samt utsetts till en av de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- 
och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma av Karriärföretagen. 

Avdelningen har under året till och från haft tre vakanta tjänster. 

3.4.1.5 Näringsliv 

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Näringslivet i Borås har utvecklats mycket starkt på alla områden under året som gått och 2020 
förväntas bli ett fortsatt bra år med nyetableringar. Försäljningen av industrimark på Viared västra har 
gått mycket bra och även försäljningen på Nordskogen har startat under året. Ett 10-tal byggen har 
färdigställts och påbörjats under 2019. Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte under året, 
men behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är nu akut. 

Arbetet med att utveckla våra kluster har pågått fortlöpande och har följt intentionerna i visionen Borås 
2025. Borås ses numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och 
E-handel. Kunskapen om Borås som textilt centrum i Europa har förstärkts. I det kreativa klustret har 
ca 200 företagare lärt hur digitala arbetssätt kan stärka handel och marknadsföring inom den kreativa 
sektorn. Planer och investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med ASTA Zero i 
spetsen, har lett till att ytterligare kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklats. 
Projekten med kommande autonoma godstransporter mellan Göteborgs hamn och Viared samt smarta 
transporter i centrum, Good Gods, har startats. 
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Näringslivets servicecenter  
Centret, med syfte att ge god och snabb service till företagen, har mottagits väl av företagen. De ger råd 
och stöd till företag och investerare samt bevakar de olika ärendenas handläggning i stadens 
beslutsprocesser och myndighetsutövning. 

Handelsklustret 
Handelsklustret stärks i enlighet med stadens handelsvision. I E-handelsstaden Borås, samverkar nu 
180 företag för att stärka stadens e-handelsprofil. Arbetet i föreningen bedrivs brett, främst inom 
Nätverk, Kompetens, Logistik och Borås digitala framtid. Högskolan har startat ett forskningsprogram 
med inriktning digital handel. 

Textila klustret 
Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med cirka 160 medlemsföretag, är en 
naturlig samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella 
medlemmar har tillkommit och utökar därmed det internationella utbytet. MarketPlace Borås har 
anordnat många event, möten och seminarier som stärker näringslivet i Borås. 

Borås är ordförande i ACTE, Association des Collectivités Textiles Européennes, och vi arbetar med 
att leda den Europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har anordnat en rad internationella möten i 
ACTE:s regi, vi har slutfört moderniseringen och effektiviseringen av organisationen och vi stärker vårt 
samarbete mellan Borås textila kluster, ACTE och Berlin. 

Landsbygdsutveckling 
Vi stöttar utveckling av företagande och näringsliv på landsbygden. Detta görs främst genom direkt 
rådgivning till de företag som vill etablera sig och deltagande i nätverk. Genom Leader Sjuhärad har 
flera projekt förverkligats. Borås har fått stöd till ortsråden i Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors och här har även särskilda satsningar gjorts med Leaders personal på biblioteken. 

Samverkan 
Stadens arbete med att stärka de internationella kontakterna och det internationella arbetet genom 
utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän har fortsatt. Vi har gett stöd i ansökningsfrågor 
och bevakat det EU-arbete som påverkar oss. Kunskapsöverföring inom avfall har stort intresse. 
Samarbetet med vår ambassad i Berlin har varit framgångsrikt och vi har permanentat vår ”textila” 
närvaro där. Samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås är starkt. Målet är att koncentrera 
och optimera forskning kring stadens kärnområden – textil, resursåtervinning och handel – till Borås 
Högskola. De satsningar som görs inom innovationsområdet, till exempel i Borås Science Park, sker 
också i nära samarbete med Högskolan. 

Utbytet med företagarföreningarna i stort och i synnerhet med föreningen Borås Näringsliv, är mycket 
bra. 

3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering 

Avdelningen arbetar brett, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till remissyttranden. Vi leder, 
utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, 
infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. 

Arbetet visar ett överskott för 2019 på 853 tkr. En tjänst har inte besatts under året. Det ger lägre 
konsultkostnader än beräknat då vi inte kunnat projektleda och upphandla i den omfattning som 
bedömdes i budgeten. Arbetet med lokalisering av Götalandsbanan pausades av Trafikverket från andra 
halvåret 2017. Det innebar att kostnader för fördjupade studier i staden begränsades. 

Av byggbonusen på 2 mnkr har ca 500 tkr förbrukats under året. 

Befolkning  
Folkmängden passerade 113 000 personer under året (113 005 prel okt-19). Det innebar en folkökning 
på 827 personer (jan-okt), varav 227 genom födelseöverskott, 572 genom invandringsöverskott, men -
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37 personer på inrikes flyttningar. Utvecklingen går i linje med befolkningsprognosen som anger 
113 385 personer för december 2019. 

Bostadsmarknaden 
Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås. Bristen gäller för flera olika bostadstyper, storlekar och 
upplåtelseformer. Efterfrågan finns på allt från studentlägenheter, stora lägenheter och småhus för 
familjer till trygghetsbostäder för äldre. 
En omfattande bostads- och befolkningsanalys har tagits fram som en del i arbetet med det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet som antogs under 2019. 

Infrastruktur  
Trafikplanens syfte är att ange åtgärder inom transportsystemet som leder till att stadens visioner och 
mål uppfylls. För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter 
samt fler arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Under året har utredningar, 
trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Parallellt pågår också ett arbete med att ta 
fram en cykelstrategi. 

Nya generationens järnväg, Göteborg - Borås 
Läget för Götalandsbanan och ett stationsläge i Borås är ännu inte avgjort. Fortfarande kvarstår de åtta 
alternativ som Trafikverket remitterade 2015 och där kommunen förordade ett centralt stationsläge. 
Trafikverket har under året gjort ett omtag med en ny lokaliseringsutredning för att under 2021 
fastställa sträckning Göteborg – Borås. 

Europan 15, Gässlösa 
För Gässlösa har Kommunstyrelsen beslutat om medverkan i en internationell arkitekttävling. 12 bidrag 
gav intressanta idéer till den fortsatta utvecklingen av Gässlösa. Vi tävlade tillsammans med 46 städer i 
Europa, det har gett Borås Stad ett större nätverk i samhällsplaneringsfrågor. I samband med Europan 
har vi involverat barn och unga tidigt i processen. De utåtriktade evenemangen har varit väldigt lyckade 
och välbesökta. 

Avfallsplan 
Kommunerna i Sjuhärad har beslutat att ta fram en ny gemensam avfallsplan som ersätter de 
kommunala avfallsplanerna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har anställt en projektledare 
och driver arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen tillsammans med kommunerna. 

Framtidens kollektivtrafik 
Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik antogs i Kommunstyrelsen den 30 september 2019. 
Handlingsplanen är också antagen av Västtrafik under 2019. 

Kommunstyrelsen har under året fått fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Det arbetet inleds under 2020. 

Skyttecenter 
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden. 
Kommunfullmäktige beslutade under året om lokalisering söder om Bråt. Fritids- och 
folkhälsonämnden har nu tillsammans med Skyttealliansen ansvaret för genomförandet. 

Sanering av Viskan 
Avtal med Länsstyrelsen är undertecknat 2019. I detta regleras Borås Stads ansvar för delfinansiering av 
etappen Förberedelser av efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Djupasjön, Guttasjön och 
Rydboholmsdammarna i Viskan. Avtalet avser mer detaljerade studier under en treårsperiod, t.ex. 
geotekniska undersökningar och utredningar av muddringsteknik, skyddsåtgärder och 
övertäckningsutformning. 

Koldioxidbudget 
I budget 2019 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget. Under året togs en 
koldioxidbudget fram som beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser som boråsarna 
kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 
överskrider Parisavtalet. Koldioxidbudgeten innehåller även ett nytt arbetssätt för att intensifiera arbetet 
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med klimatfrågor. Koldioxidbudgeten är antagen av Kommunfullmäktige. 

3.4.1.7 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att 
utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål 
med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelser, 
förmedling av kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet. 

Mark för verksamheter 
Viktiga händelser under 2019: 

 Viared Västra – ca 70 ha verksamhetsmark har färdigställts till försäljning, varav ca 5 tomter har 
sålts under året till ett sammanlagt belopp av ca 41 mnkr. 

 Nordskogens industriområde - markarbeten för ytterligare 15 ha tomtmark, ca 40 mnkr. 

 Köp av Wiskaniafastigheterna/Gässlösa, samt rivning/sanering av f.d. Akso Nobel 
kemiindustri på Gässlösa. 

 Köp av fastigheten Gåshult/Bredared, med höga naturvärden. Naturreservat föreslås. 

Mark för bostäder 
Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på kommunal 
mark har ökat under senaste åren. 
Viktiga händelser under 2019: 

 ca 10 småhustomter har sålts för ca 4,6 mnkr 

 Före detta Funningeskolan och lärarbostaden i Bosnäs har sålts. Del av Sprödlingen 3 på Sjöbo 
har köpts in för bostadsexploatering. 

 Markanvisningsavtal för bostadsexploatering inom bla Norrmalm, Brämhult, Byttorp, Sjöbo, 
Bergsbo, Fristad med ett bostadsinnehåll om ca 1 000 lägenheter. Planuppdrag har givits och 
flera planprocesser har påbörjats. 

Markupplåtelser och förvaltning 
Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser. 
Viktiga händelser under 2019: 

 Försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål och det 
totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna. 

 Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för 
kommunala bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är 
att interna arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt. 

3.4.1.8 Kvalitet och utveckling 

Avdelningen arbetar i huvudsak med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, 
hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, äldre- och elevombud, 
valfrihetssystem, kommunövergripande kost och lokalvård samt ärendeberedning till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Borås Stadshus AB. 

Avdelningen ger administrativt stöd till Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog i 
ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet. 

Avdelningen genererar ett överskott på totalt 1 054 tkr, till stor del som resultat av vakanser och sålda 
tjänster. 
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Barns och ungas perspektiv 
Ett nytt förslag till ett Ungdomspolitiskt program för 2020-2023 har reviderats och utformats utifrån 
resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 (Lupp). Den tydligaste skillnaden 
gentemot det föregående programmet är att målgruppen utökats till att motsvara den nationella 
ungdomspolitikens målgrupp, unga mellan 13-25 år. 

Inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 arrangerades Barnrättsveckan Borås 2019, en 
vecka med fokus på barns rättigheter och delaktighet. Under veckan arrangerades i samverkan med 
civilsamhället och stadens övriga förvaltningar riktade aktiviteter till barn och unga samt 
utbildningsinsatser för medarbetare i Borås Stad och en konferens i samarbete med 
Barnombudsmannen. 

Mänskliga rättigheter 
Under 2019 fortsatte Borås Stad med sitt arbete för att tydliggöra samtliga förvaltningars och bolags 
uppgift att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Den kartläggning som påbörjades 2018 slutfördes, där 
en rad åtgärder presenterades. Kartläggningen antogs i Kommunfullmäktige i december 2019. I 
samband med detta gavs också den politiska beredningsgrupp som tidigare ansvarat för 
medborgardialog ett utökat mandat att arbeta med bl.a. demokrati och mänskliga rättigheter. 
I augusti anställdes en mänskliga rättighetsstrateg som finns placerad på Stadsledningskansliet för att 
strukturera och samordna arbetet med mänskliga rättigheter. Utöver det har också ett 
förvaltningsövergripande MR-nätverk startat med både internt och externt fokus för att främja och 
säkerställa MR-perspektivet i Borås stad. 

Brukar och medborgarundersökningar 
Borås Stads förvaltningar genomför regelbundet brukarundersökningar inom flera verksamheter. 
Staden deltar även i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) undersökningar Insikt, som mäter 
näringslivsklimatet, Kritik på teknik, som handlar om gator, vägar och renhållning, i Kommunens 
Kvalitet i Korthet samt i Statistiska centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning. 

Återkopplingen av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten 
återkopplas direkt till brukarna, andra redovisas i Jämförelsetjänsten eller presenteras på Borås Stads 
webbplats. 

Äldreombudet 
Äldreombudets huvudsakliga uppgift är att informera, stödja och vägleda i äldrefrågor, och har under 
året besökt olika pensionärsföreningar, mötesplatser och andra organisationer för att svara på frågor 
som de äldre har haft om Borås Stad samt informera om aktuella ämnen. Under dessa besök har cirka 
359 personer deltagit. 
Äldreombudsmannen har även deltagit i evenemang som Demensdagen, Anhörigkväll, Årsdagen för 
Träffpunkt Simonsland samt i de så kallade 80-årsdagarna, som nådde 90 stycken 80-åringar. 

Elevombudet 
Elevombudet har under 2019 besökt flera av grundskolornas föräldraföreningar. Elevombudet har även 
funnits på flertalet högstadieskolor 1-3 gånger per termin för att finnas i de miljöer eleverna befinner sig 
i. Under året har Elevombudet även besökt flera förvaltningar och organisationer i regionen som 
arbetar med barn och unga för att skapa förutsättningar för att gemensamt kunna stötta elever och 
vårdnadshavare. 

Kommunövergripande kost- och lokalvård 
Både vad gäller kost och lokalvård har fortsatt fokus under året varit att utveckla metoder för ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Arbetet har bland annat bestått av upphandling, uppföljning och 
samordning av avtal, och arbetet med KRAV-certifiering, kvalitetssäkring och utbildning/information 
har fortgått. Verksamheten har också varit delaktig i flera byggprocesser för att säkerställa att kost- och 
lokalvårdsfrågorna planeras på ett effektivt sätt. 

Digitalisering 
Under 2019 har arbetet med att förbättra och utveckla kommunens e-tjänster fortsatt. 
Processkartläggning av tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har skett i 
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den nya e-tjänstplattformen. Nya digitala betalningslösningar har införts och lösningar för olika former 
av säkra meddelanden har testats. Support och utvecklingsorganisationen kring e-tjänster har stärkts 
genom en nyanställning. 

För fjärde gången stod Kvalitet och utveckling som arrangör för Borås Stads interna kvalitetsmässa – 
inspiration Borås. Årets tema var digitalisering, fyra seminarier och ett 15-tal utställare 
uppmärksammade och spred goda exempel. Ca 175 personer deltog på olika sätt under dagen. 

Stadsarkivet 
Under 2019 har Stadsarkivet fortsatt arbetet med att stötta förvaltningarna i deras arbete med 
informationsförvaltning, bland annat när det gäller dokumenthanteringsplaner. Förvaltningarna har 
även fått råd och stöd när det gäller upphandling av nya ärendehanteringssystem. 

Administrativa enheten 
Översyn och förbättringsåtgärder i ärendehanteringsprocessen är ett pågående arbete; att hantera den 
ökade inlämningen av alternativa förslag mm till Kommunstyrelsen är ett arbete som behöver fortsätta 
växa fram. 

3.4.1.9 Koncerninköp 

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa 
upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 
externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser inom E-handel, 126 
utbildade och direktupphandling, 34 utbildade. Antalet elektroniska fakturor har ökat från föregående 
år och närmar sig 90 procent, den nya lagen gällande elektroniska fakturor har hjälpt till i arbetet. 
Distributionscentralen är i drift sedan maj 2019. 

Koncerninköp har representerat Borås Stad vid flera nätverk och erfarenhetsutbyten. Bland annat på 
nationell nivå vid Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens (SOI) i Uppsala där Iqbal Musaji utsågs 
till Årets inköpare. 

En förändring av hur vi debiterar internt och externt har påbörjats. Målsättningen är att fördela 
upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade.  
Arbetet med socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från 
Arbetslivsförvaltningen och flera projekt har genomförts. Utredning kring cirkulär ekonomi inom 
inventarier/möbler pågår och pengar för en projektledartjänst har tilldelats i budget 2020.  
Under 2019 har flera Fairtrade event samt Fairtradeambassadörs utbildning genomförts hos 
styrgruppen. Koncerninköp arbetar med att införa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är 
lämpligt. 

Koncerninköp har återigen träffat förvaltningar och bolags chefer, ekonomer och inköpssamordnare. 
Målsättningen är att skapa en bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att det finns en 
grundläggande struktur i förvaltningarna och bolagens upphandlings/inköpsarbete. 

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala 
upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under 
avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice. 

Under 2019 har E-handeln uppgraderats till ett modernare gränssnitt och blivit mer användarvänligt. 
Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning 
vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga 
upphandlingar med kort framförhållning vilket medfört omplanering av andra uppdrag. Prognosen 
pekar mot att antalet upphandlingsärenden är på väg uppåt. 

Koncerninköps ingående balans 2018 var 0 kr och utgående balans blev + 2,9 mnkr. Enligt beräkningar 
så har e-handeln ett positivt resultat med anledning av att den inte varit fullt bemannad under året samt 
att en del av kostnaden för den större uppgradering av e-handels/ekonomisystemet som genomförts 
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kommer faktureras under 2020. Distributionscentralen är i drift och har ett positivt resultat, vilket beror 
på att logistiken inte är i fullt bruk och därför är inte alla tjänster tillsatta enligt redovisad kalkyl. 
Hållbarhet har ett positivt resultat med anledning av att de en och en halv tjänsterna inte varit fullt 
tillsatta under året. En förflyttning av avtalsuppföljningen från Upphandlingsenheten till 
Koncerninköps administration har genomförts vilket gör att budgeten mellan avdelningens olika 
kostnadsställen inte stämmer med utfallet. 

Statistik i Compare visar för 2019 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 41,7 % (2018 37,9 %) 
ekologiska produkter varav 25 % (2018 25 %) är KRAV-märkta. Andelen Svekologiska (svenska och 
ekologiska) produkter är 27 % (2018 22 %). Trots styrning genom e-handel har livsmedelsinköpen 
utanför avtal ökat till 11 % 2019 (9 % 2018, 13 % 2017). 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, livscykelkostnad, 
kollektivavtalsliknande villkor och socialt hänsynstagande. Under år 2019 fortsatte Borås Stad att vara 
delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt 
uppföljningsarbete vid upphandlingar. 

3.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet 

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska strategiskt och långsiktigt förebygga, 
förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva 
interna, externa nätverk och samarbeten. 

Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. 

CKS är organiserat i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. Under 
2019 har det intensiva arbetet fortsatt med att genomföra implementering av CKS och dess uppdrag i 
Borås Stads olika verksamheter samt med externa samverkansaktörer. I mitten av 2019 har två utredare 
rekryterats till Kunskapsinriktningen och en krisberedskapssamordnare till Säkerhetsenheten vilket skapat 
bättre förutsättningar för att genomföra CKS uppdrag. 

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt innebär utmaningar 
inom många områden och för många aktörer i vårt samhälle, inte minst för kommuner. Olika former av 
kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället, och 
för att motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete i kommunen. 

Kunskapsinriktningen och inriktningen Oegentligheter och korruption 
I kunskapsinriktningen arbetar vi för att förhindra och förebygga att kriminell verksamhet tar sig in i 
Borås Stads olika verksamheter och att upptäcka om det trots allt sker. Under 2019 har 
Kunskapsinriktningen genomfört ett antal större utredningar. I det förebyggande och trygghetsskapande 
arbetet har Kunskapsinriktningen utrett förutsättningar för en samverkan med Polismyndigheten vad 
gäller kameraövervakning av allmänna otrygga platser i Borås. Dessutom har CKS infört ett digitaliserat 
inrapporterings- och analysverktyg för Borås stads verksamheter i det trygghetsskapande arbetet. Som 
stöd i rekrytering av tim- och vikarieanställningar till tre av kommunens bemanningsenheter har  
ca 3 500 bakgrundskontroller genomförts av kunskapsinriktningen för att motverka att kriminell 
verksamhet får fäste i våra verksamheter. 

CKS är ansvarig för att Borås stads plan mot våldsbejakande extremism genomförs. I detta arbete har 
kunskapsinriktningen genomfört en mängd utbildnings- och informationsinsatser i främst 
utbildningsklustret men även vid förskolor, mötesplatser och i relevanta verksamheter i Borås stad. 
Dessutom har en större insats skett i förberedande syfte för att ta emot eventuellt återvändande 
kvinnor och barn från terroristmiljöer till Borås. Under året har samverkan med Lokalpolisområde 
Borås och CKS samtliga inriktningar ytterligare fördjupats. 
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I det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption har en informationssida upprättats på 
Borås Stads Intranät samt införts som aktivitet i SAM-kalendern. Kunskapsinriktningen är också 
ansvarig för Visselblåsfunktionen där ca 10 ärenden inkommit under 2019, fyra av dem har utretts och 
redovisats. 

Det finns ett stort behov av stöd till förvaltningar och bolag inom samtliga av Kunskapsinriktningens 
områden. Det handlar bland annat om olika former av hot och våld i verksamheterna, uppgifter om 
kriminella nätverk som på olika sätt påverkar verksamheter och lokalsamhälle, uppgifter om 
radikalisering, upphandlingar och liknande. Under 2020 kommer det förebyggande arbetet att utvecklas 
ytterligare. 

CKS Säkerhetsenhet 
Enheten ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt krisberedskap och civilt 
försvar. Uppdraget är att samordna, följa upp och utveckla säkerhets- och krisberedskapsarbetet i 
kommunen samt vara stöd och hjälp i förvaltningarnas säkerhets- och krisberedskapsarbete vilket 
främst sker inom följande områden; Systematiskt säkerhet- och brandskyddsarbete, hot och våld, 
teknisk säkerhet, evenemangssäkerhet och krisberedskap/civilt försvar. 

Fokus under året har varit att ytterligare strukturera och förankra kommunens säkerhets- och 
krisberedskapsarbete avseende ansvar- och rollfördelning mellan CKS och förvaltningarna. Det 
genomförs för att öka robusthet, belysa och för att åtgärda sårbarheter i det systematiska säkerhets- och 
krisberedskapsarbetet. Dessutom har förvaltningarnas behov av stöd och hjälp i olika säkerhetsfrågor 
ökat markant under året, speciellt avseende hot och våld i verksamheterna, in- och utrymningsrutiner 
och tillträdes- och brandskydd. Stödet har genomförts genom olika informations- och 
utbildningsinsatser samt stöd och hjälp till ansvariga för arbetsmiljöarbetet i förvaltningarna. CKS 
medverkar även vid projekteringen vid ny- och ombyggnationer avseende säkerhetsfrågor. 

En översyn över avtal vad gäller säkerhets- och bevakningstjänster har genomförts under 2019 vilket 
resulterat i avslut av avtal som inte varit till kommunens fördel. Detta har inneburit en besparing för 
kommunen på nästan en miljon kronor. Åtgärden har initierat behov av nya avtal som på ett bättre sätt 
överensstämmer med kommunens krav och då till en relevant kostnad. Detta arbete har påbörjats och 
nya avtal har redan tecknats inom ett antal säkerhetsområden. 

Hantering, handläggning och kontroll av kommunens tjänstekort har tidigare haft brister vad gäller 
behörigheter och kontroll. Som ett resultat av tjänstekortsprojektet har nu CKS ansvar för utfärdande, 
behörigheter och kontroll av tjänstekortsinnehavare och inpasseringssystem i kommunen. För detta 
arbete har ett tjänstekortsteam organiserats under CKS säkerhetsenhet vilket minimerat riskerna för 
felaktiga behörigheter och innehav av kommunens tjänstekort. Tjänstekorten är en viktig del i det 
generella säkerhetsarbetet i kommunen. 

Krisberedskap/civilt försvar 
Utvecklingen av arbetet med krisberedskap och civilt försvar sker kontinuerligt och följer relevant 
lagstiftning och den nya överenskommelsen mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Under året har stora förändringar skett både 
vad gäller överenskommelsen och lagstiftning inom området. Detta har inneburit strukturella 
förändringar i arbetet med krisberedskap och civilt försvar i kommunen samt krav på att ytterligare 
förstärka och förbereda kommunens samhällsviktiga verksamheter vid kriser och allvarliga händelser. 
CKS leder och samordnar kommunens deltagande i totalförsvarsövningen 2020 och deltar i 
kontinuerliga samverkans- och utbildningsinsatser arrangerade av Länsstyrelsen. 

Säkerhetsskydd 
Avdelningschefen vid CKS är efter beslut i Kommunstyrelsen säkerhetsskyddschef för Borås Stad och 
dess bolag i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsskydd avser skydd mot brott som 
kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet samt skydd mot 
terrorism. Under 2019 har kommunens RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) färdigställts och tillsammans 
med andra i sammanhanget relevanta dokument finns nu förutsättningar att genomföra 
säkerhetsskyddsanalys i förvaltningar och bolag. 
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3.4.2 Personaladministration 

Kompetens 
Verksamheten är väl etablerad i kommunens organisation och är numera en given partner, när det gäller 
att anordna kompetensutveckling för kommunens personal. 

Företagshälsovård 
Avtalet med Feelgood förlängdes från 1 september t o m 31 december 2019. Förlängningen behövdes 
för att slutföra en ny upphandling som resulterade i att Borås Stad byter leverantör till Avonova från 
och med 1 januari 2020. Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad, dess chefer och 
medarbetare, inom arbetsmiljö och förebyggande av ohälsa samt få sjukskrivna tillbaka i arbete. 

Fackliga företrädare  
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,65 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 

3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, de politiska sekreterarna, Kommunstyrelsens 
beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även övrigt administrativt stöd till 
kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare. 
 

3.4.4 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelser av kommunal mark. Intäkterna på 22,8 
mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens idrottsanläggningar och 
skolor. Kostnaderna om 36,3 mnkr innefattar, förutom kapitalkostnader, fastighetsskatt, 
lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar även finansiering av sanering och rivning av 
Gässlösa om 19,2 mnkr (KF 201-11-20 § 261). I verksamhetens resultat ingår kostnader om 5,7 mnkr 
vilka hör till Byggbonusprojekt. 

3.4.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Tjänsteman i beredskap (TiB), som är en viktig del i krisberedskapsarbetet, är nu implementerad i Borås 
stad. Utvärdering av funktionen har skett. 

Borås stad deltar i den nationella totalförsvarsövningen (TFÖ) som började i september 2019 och pågår 
under hela 2020. En lokal övningsledare är utsedd samt vitala övningsdeltagare och funktioner är 
kallade och informerade inför övningen. 

3.4.6 Industrimark 

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus och industri samt arrende för 
Hälleredsanläggningen. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre än 
arrendeintäkten. 
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3.4.7 Bostadsmark 

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse och arrenden för bostadsändamål. Under 2019 har 27 
tomträtter sålts samt några arrendetomter till ett sammanlagt belopp av ca 9,9 mnkr. Intäkterna av 
tomträttsavgälder och arrenden kommer därmed att minska framöver. 

3.4.8 Vård och omsorg 

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor 
inom det kommunala ansvarsområdet. För Borås Stads del innebar det en finansiering om ca 1,4 mnkr 
för 2019. 

3.4.9 Övrigt 

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva 
jourverksamhet. 

3.5 Verksamheten 2019 

CKS ska förebygga och motverka alla former av organiserad brottslighet, kriminella nätverk, 
våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Det görs genom ett nära och 
kontinuerligt samarbete och samverkan med polisen och andra aktörer både internt och externt. 

Koncerninköp har ett pågående arbete tillsammans med Arbetslivsnämnden avseende social 
upphandling. Krav har ställts i ett tiotal upphandlingar där det har varit lämpligt med sådana krav. 
Arbetet har hittills resulterat i praktikplatser för flera personer som annars står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
Koncerninköp arbetar med berörda verksamheter för att ställa krav på arbetsvillkor i de upphandlingar 
där det är möjligt och lämpligt. 

Den Digitala strategin för Borås Stad är ute på remiss hos förvaltningar och nämnder. En ansats kallad 
Digital Arena har beskrivits för att stödja förvaltningar och nämnder i digitalisering. Digitalisering 
behandlas både i IT-styrgruppen av tjänstepersoner och i IT-rådet av politiker. I arbetet att prioritera 
digitalisering har det under 2019 även tagits initiativ till resfria möten vilket i sin tur inneburit utbildning 
och ökad kunskap hos medarbetare kring olika digitala redskap. 

Kommunfullmäktige har, under året, fastställt förslaget om samlokalisering av nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult. I det fortsatta arbetet har Fritids- och Folkhälsonämnden fått uppdraget att vara 
kontakt för Skyttealliansen. 

Arbetsformerna vid budgetarbetet tillåter numera att oppositionspartierna kan lyfta tilläggsförslag via 
”inspel” för beaktande av de styrande partierna. 

3.6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsens arbete för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning fortlöper. 
Arbetet med jämställdhet utvecklas kontinuerligt och jämställdhetsintegrering som strategi ska 
användas. 

I den årliga lönekartläggningen säkerställs det att bland annat lön, föräldraledighet och rekrytering sker 
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utifrån stadens rutiner med hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv. Lönerna ska vara jämställda utifrån 
ålder, utbildning samt arbetslivserfarenhet. I utbildningen om Arbetsmiljö och Samverkan som 
anordnas av Personal och Förhandling avsätts en halv dag för att diskutera jämställdhet och mänskliga 
rättigheter ur ett kommunalt- och arbetsgivarperspektiv. Utbildningen är obligatorisk för samtliga 
nyanställda chefer. Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i Borås Stad. Personal och 
Förhandling ska stödja arbetet med sexuella trakasserier. Normkritik och HBTQ+ är två obligatoriska 
teman i det för verksamheterna framtagna SAMhjulet som används vid arbetsplatsträffar. Det finns 
även filmer och material kopplat till detta. 

Kvalitet och Utveckling övertog det strategiska jämställdhetsansvaret från Personal och Förhandling 
som därmed också utökades att innefatta hela staden-perspektiv. Det strategiska ansvaret för 
jämställdhet finns inkluderat i den nyinrättade mänskliga rättighetsstrategtjänsten som är ett led i att 
Borås Stad ska arbeta mer strukturerat med frågor om mänskliga rättigheter. 

I Centrum för kunskap och säkerhets uppdrag ingår det att arbeta strategiskt med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism samt hedersrelaterad våld och förtryck. Särskilt fokus läggs där på 
jämställdhet och genusperspektiv kopplat till både vad gäller offer och förövare. 

Kommunikationsavdelningen ledde arbetet med att synliggöra Borås Stads deltagande i Borås Pride där 
Borås Stad också fanns representerade i Pridetåget. 

På Strategisk samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. Samhällsplanering har även fått uppdraget att utreda hur 
Borås ska arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är ett gemensamt måldokument för hela världen 
framtaget av FN för att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. 
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4 Nämndens verksamhet 2 

4.1 Kommungemensam verksamhet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 

4 4 0 872 872 

Summa intäkter 4 4 0 872 872 

Personal      

Lokaler -2 161 -2 181 -2 030 -2 176 -146 

Material och tjänster -110 038 -113 891 -116 070 -118 433 -2 363 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -112 199 -116 072 -118 100 -120 609 -2 509 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -112 195 -116 068 -118 100 -119 737 -1 637 

Kommunbidrag 111 050 114 000 118 100 118 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 145 -2 068 0 -1 637 -1 637 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 145 -2 068 0 -1 637 -1 637 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 119,7 mnkr, vilket var 1,6 
mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras av att den kostnad staden betalar till STIM har 
omförhandlats via SKR (resultatet av förhandlingen stod klar i dec 2019) och kostnaden för 2019 blev 
drygt 0,4 mnkr (tidigare år 0,1 mnkr). Andra inverkande faktorer är KS beslut (Dnr KS 2019-00500) att 
lämna ett bidrag om ca 0,5 mnkr för flytt av delar av Biologiska muséets samlingar till Navets lokaler, 
Protekos hyror uppgick till 0,1 mnkr över budget samt högre kostnader till Västtrafiks seniorkort och 
färdtjänst än budgeterat. 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Avvikelse 

Övrig gemensam 
verksamhet 

     

Intäkter      

Kostnader -114 -116 0 -444 -444 

Resultat -114 -116 0 -444 -444 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

     

Intäkter   0 867 867 

Kostnader -16 873 -17 923 -17 700 -19 071 -1 371 

Resultat -16 873 -17 923 -17 700 -18 204 -504 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkter      

Kostnader -2 161 -2 181 -2 030 -2 176 -146 

Resultat -2 161 -2 181 -2 030 -2 176 -146 

Räddningstjänst      

Intäkter      

Kostnader -79 707 -81 975 -84 270 -84 243 27 

Resultat -79 707 -81 975 -84 270 -84 243 27 

Kommunikationer      

Intäkter      

Kostnader -13 344 -13 877 -14 100 -14 675 -575 

Resultat -13 344 -13 877 -14 100 -14 675 -575 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 4 4 0 5 5 

Kostnader      

Resultat 4 4 0 5 5 

Totalt      

Intäkter 4 4 0 872 872 

Kostnader -112 199 -116 072 -118 100 -120 609 -2 509 

Resultat -112 195 -116 068 -118 100 -119 737 -1 637 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Övrig gemensam verksamhet 

Under 2019 har en förhandling om STIM och SAMI pågått via SKR, Sveriges kommuner och regioner. 
Resultatet som fastställdes i december innebär högre kostnader för Borås Stad än förväntat. 

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Utfallet uppgick till 18,2 mnkr, och består av bidrag till SKR på 3,0 mnkr, Sjuhäradsbygdens 
kommunalförbund på 8,9 mnkr, Navet på 5,8 mnkr samt ett bidrag (Dnr KS 2019-00500) för flytt av 
delar av biologiska muséet till Navets lokaler vilket påverkar resultatet med 0,5 mnkr. 

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler, som för 2019 uppgick 
till 2,2 mnkr och därmed blev 0,1 mnkr högre än budgeterat. 

4.4.4 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett 
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten 
inom området. 

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2019 uppgick till 84,2 mnkr, varav 1,3 mnkr 
avser vattendykverksamheten och 0,8 mnkr avser brandskyddsutbildning. Verksamheten redovisar ett 
resultat som matchar budget. 

4.4.5 Kommunikationer 

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som gör att alla periodkort i kommunen har samma pris, att 
färdtjänstberättigade reser gratis och att personer som är 65 år och äldre åker gratis under 
lågtrafikperioder. 

Utfallet för 2019 blev 14,7 mnkr, vilket var 0,6 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna beror på 
mer nyttjande av seniorkort och färdtjänstbevis än budgeterat samt en lägre uppräkning av budget 
jämfört med kostnaderna. 

4.4.6 Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten budgeteras ej, men har under 2019 genererat intäkter på 5 tkr. 
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5 Verksamhetsmått 

5.1 Bostäder 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till 
centrum. 

30 27 200  

Kommentar Antal personer i centrum 2019 redovisas först i slutet av februari 2020. 

Antal nya bostäder 
i detaljplan i 
stadskärnan. 

130 160 100 60 

Kommentar 

Antal nya bostäder som har antagits i detaljplaner, dvs. ej vunnit laga kraft. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder i Borås 
tätort 

373 250   

Kommentar Producerade bostäder 2019 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2020. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder utanför 
Borås tätort 

68 100   

Kommentar Producerade bostäder 2019 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2020. 

Antal nya bostäder 
i detaljplan utanför 
stadskärnan. 

980 187 500 1 059 

Kommentar 

Antal nya bostäder som har antagits i detaljplaner, dvs. ej vunnit laga kraft. 

5.2 Sysselsättning 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Sysselsättningsgrad 
(20-64 år), %. 

79 80,9 78  

Kommentar 

Utfall för sysselsättningsgraden 2019 har inte presenterats vid upprättandet av denna årsredovisning. 
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5.3 Handel och företagande 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Handelsindex 
- attraktiv handel. 

102 104 100  

Kommentar E-handeln påverkar butikshandeln negativt, men positivt för Borås Stad som e-handelsstad. 
Årsutfall 2019 presenteras i september 2020. 

Tillgång till mark 
för företagande 

250 000 250 000 250 000 250 000 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

Summa    

Viared Västra, åtgärder för gator 5 000 5 068 -68 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 165 -165 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 

Fastighetsköp 40 000 30 034 9 966 

Analys 

Fastighetsinköp avser bl a fastigheten Gässlösa 5:11 Wiskania Sko AB för 26 900 mnkr, Sprödlingen 3 
för bostadsmark samt del av Gåshult 3:1 i Bredared.  
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2019 

Utgift 
2019 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Utbyte infartsskyltar 3 500 3 500 1 802 1 698   3 

Summa 3 500 3 500 1 802 1 698    

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Infartsskyltar 
Efter tio år med infartsskyltar satsade Borås Stad på nya bildskärmar med större möjligheter än de 
gamla. I juni 2019 var de på plats med snyggare och mer bildrika budskap, i syfte att lyfta fram staden 
och upplevelsen Borås. Kostnaden blev lägre än budgeterat. 

7 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr Total utgift 
Utgift tom 

2018 
Utgift 2019 Återstår Status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 

394 700 347 166 39 914 7 620 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 47 231 392 2 377 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 38 622 31 884 9 494 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 

30 000 12 400 0 17 600 0 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 20 30 29 950 0 

Summa 584 700 445 439 72 220 67 041  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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Försäljning 

Tkr 
Försäljning 

2018 
Försäljning 

2019 
Summa 

försäljning 

Försäljning av industritomter projekt Viared Västra -153 496 -39 494 -192 990 

Försäljning av industritomter projekt Viared Norra 0 0 0 

Försäljning av industritomter projekt Nordskogen -6 480 0 -6 480 

Försäljning av bostadstomter -1 265 -1 365 -2 630 

Försäljning av övriga fastigheter -260 995 -23 083 -284 078 

Summa -422 236 -63 942 -486 178 

Analys 

  

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. 

Utbyggnad för bostadsområden avser nedläggning av fiber på Kelvingatan. 

Försäljning av industritomter avser fem tomter i Viared. 

Försäljning av bostadstomter avser två småhustomter på Kelvingatan. 

Försäljning av övriga fastigheter avser bl a småhustomter och en arrendetomt. Före detta 
Funningeskolan och lärarbostaden i Bosnäs har sålts. 

Det har även sålts 27 stycken tomträtter för småhus. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Attest- och utanordningsrätt 2020 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Lämna nedanstående attesträtt för 2020: 

För Stadsledningskansliet: Kommunchefen utses till beslutsattestant för 

förvaltningens ansvarsområde. Till Kommunchefen delegeras rätten att utse 

övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente. 

För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde: Kommunalråden var för sig 

utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde. 

 

 

 

Datum 

2020-02-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00153 1.2.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20200210 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

Kc5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00153 1.2.3.0 

  

 

Attest- och utanordningsrätt 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Lämna nedanstående attesträtt för 2020: 

För Stadsledningskansliet: Kommunchefen utses till beslutsattestant för 

förvaltningens ansvarsområde. Till Kommunchefen delegeras rätten att utse 

övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente. 

För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde: Kommunalråden var för sig 

utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde.        

Beslutet expedieras till 

1. Svante Stomberg, svante.stomberg@boras.se 

2. Ulf Olsson, ulf.olsson@boras.se 

3. Kerstin Hermansson, kerstin.herrmansson@boras.se 

4. Annette Carlson, annette.carlson@boras.se 

5. Niklas Arvidsson, nicklas.arvidsson@boras.se 

6. Tom Andersson, tom.andersson@boras.se 

7. Malin Carlsson, malin.carlsson@boras.se 

8. Anna Svalander, anna.svalander@boras.se 

9. Andreas Exner, andreas.exner@boras.se 

10. Servicenämnden, SN.diarium@boras.se 

 

 

 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om förordnande som borgerlig 

vigselförrättare 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad har idag inget behov av fler borgerlig vigselförrättare då behovet är 

tillgodosett.        

 

 

 

Datum 

2020-02-18 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-19 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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  Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00115 3.8.2.2 

  

 

Ansökan om förordnande som borgerlig 

vigselförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad har idag inget behov av fler borgerlig vigselförrättare då behovet är 

tillgodosett.        

Sammanfattning  

Nezanet Ghebrezghi har ansökt om förordnande som borgerlig vigselförrättare 

i Borås Stad. Kommunstyrelsen har fått ärendet för yttrande från Länsstyrelsen 

Västra Götaland. Borås Stad har idag inget behov av fler borgerlig 

vigselförrättare då behovet är tillgodosett i dagsläget.                             

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om ansökan om 

förordnande som borgerlig vigselförrättare Dnr 214-259-2020 

   

Beslutet expedieras till 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

(Uppge Dnr 214-259-2020) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Underrättelse
 

Diarienummer Sida

2020-01-28
 

214-259-2020
 

1(1)

Ewa Broniewicz
Länsjurist

010-2244634

Borås kommun

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare

Nezanet Ghebrezghi har ansökt om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare i Borås kommun.

Länsstyrelsen anser att kommunens behov av borgerliga vigselförrättare bör 
vara ledande i bedömningen av ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare. Borås kommun lämnas härmed tillfälle att yttra sig över 
Nezanet Ghebrezghis ansökan samt uppge om kommunens behov av 
vigselförrättare är tillgodosett eller om kommunen är i behov av ytterligare 
vigselförrättare.

Yttrande ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller till 
Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg snarast, dock senast den 28 februari 
2020. Ange diarienummer 214 -259-2020 i yttrandet. Om yttrandet inte har 
kommit in till Länsstyrelsen inom den föreskrivna tiden kan ärendet ändå 
avgöras.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rättsenheten
Ewa Broniewicz
010-2244634

Bilaga:
Nezanet Ghebrezghis ansökan

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Från:                                  "nezanet ghebrezghi"
Skickat:                             Mon, 30 Dec 2019 14:03:24 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Vigselförrättare

Hej, 
Vill ansöka om att bli vigselförrättare.

Namn: Nezanet Ghebrezghi

Adress: 

Kvalifikationer: 
2018- Borås stad, verksamhetsutvecklare, fritid-och folkhälsoförvaltningen

2015-2017 Ulricehamns kommun, Integrationsamordnare

2012- 2015 Herrljunga kommun, Flyktingsamordnare 

2012 Kandidat examen i statsvetenskap, Högskolan Väst

Kommun: Borås Stad

Mvh
Nezanet
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Från:                                  "nezanet ghebrezghi" 
Skickat:                             Thu, 23 Jan 2020 21:26:58 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: Länsstyrelsens begäran om komplettering 2020-01-13 dnr 214-259-2020

Hej, 
Komplettering i ärendet 259-2020
Ansöker om att bli vigselförrättare i Borås stad
Har under en längre period funderat över att bli vigselförrättare och har nu fullföljt min önskan 
och hoppas på att min ansökan beviljas 
Nezanet Ghebrezghi
Mvh
Nezanet 

mån 13 jan. 2020 kl. 15:28 skrev Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>:

Översänder Länsstyrelsens begäran om komplettering 2020-01-13 dnr 214-259-2020

Med vänlig hälsning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Äldreombudets rapport 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Äldreombudets rapport och översända densamma till Vård- och 

äldrenämnden att arbeta vidare med.  

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-02-14 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-18 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 
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      Alternativt förslag  
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      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Nilséus 
Handläggare 
033 353059 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00149 3.7.1.0 

  

 

Äldreombudets rapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Äldreombudets rapport och översända densamma till Vård- och 

äldrenämnden att arbeta vidare med.       

Ärendet i sin helhet 

Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 på  

Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i 

Borås och en länk till kommunens tjänstemän och politiker. Uppgiften att vara 

en länk mellan stadens invånare och politiker finns att läsa i Vision Borås 2025, 

där ett av delmålen är ”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: 

”Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är 

medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling”. 

Uppdraget handlar om att, på en strategisk nivå, driva ett äldreperspektiv i 

staden så att äldres intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika 

verksamheter. ÄO ska även bidra till att öka kunskapen om målgruppens 

situation och behov. 

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. 

I bifogad fil redovisas Äldreombudets rapport som belyser uppdraget, inkomna 

synpunkter, förbättringsområden samt analys. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Äldreombudets rapport 

2. Äldreombudets rapport 2019   

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden VAN.diarium@boras,se 

 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Inledning 
Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 och är organiserad 
under Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i Borås och en 
länk till kommunens tjänstepersoner och politiker. Uppgiften att vara en länk mellan stadens 
invånare och politiker finns att läsa om i Vision Borås 2025, där ett av de strategiska målområdena 
är ”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: ”Vi skapar mötesplatser mellan 
medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens 
utveckling”.1 
 
ÄO:s uppdrag är, på en strategisk nivå, att driva ett äldreperspektiv i staden så att 
äldres intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även bidra till 
att öka kunskapen om målgruppens situation och behov. 
 
En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. 
 
Invånarna kontaktar ÄO i de mest skiftande frågor och ärenden – varav en del är mer komplexa 
än andra. ÄO har haft kontakter med skilda instanser efter den enskildes behov har och samarbetar 
med Vård-och äldreförvaltningen (VÄF), andra förvaltningar och organisationer. 
Kontinuerliga avstämningar görs med VÄF:s ledningsgrupp i två gånger/år. 
 
Under 2019 har ÄO fått synpunkter och förslag, i många varierande ämnesområden, som förs 
vidare till ansvariga tjänstepersoner. De synpunkter och förslag, som inte tillhör kommunens 
ansvar, har lämnats vidare till berörd myndighet, bolag eller annan instans. 
 
I uppdraget ingår att ta fram en årlig rapport som lämnas till Kommunstyrelsen. 

I årets rapport uppmärksammas det digitala utanförskapet bland seniorer. Det är ett ämne som 
berör alla i samhället och det är ett samtalsämne som ständigt är aktuellt och uppkommer dagligen 
i alla sammanhang. Teknikens snabba utveckling skrämmer en del människor, medan andra tycker 
det är spännande.  

Att ha dator/surfplatta/mobiltelefon med uppkoppling till Internet är idag nödvändigt för att inte 
bli utestängd från samhället. FN:s mål i Agenda 2030 innehåller bland annat  inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling.2 Sveriges regering har som mål att Sverige ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter. 3 Hur når vi då dessa övergripande mål?  

Det finns en nationell inriktning4 och en digitaliseringsstrategi5, för hur planen är gällande 
digitaliseringen för Sverige. Hur är planen för ett digitaliserat Borås och på en ännu mer specificerad 
nivå – hur inkluderas seniorer i det digitala Borås? 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vision Borås 2025 
2 Regeringen. Agenda 2030. 
3 www.regeringen.se 
4 Regeringskansliet (2018). Nationell inriktning för Artificiell intelligens. 
5 Regeringskansliet (2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi. 
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1 Äldreombudets uppdrag 
1.1 Seniorguiden 
Seniorguiden är en funktion där ÄO besvarar och/eller lotsar vidare till rätt instans i frågor gällande 
seniorer. Samtalen har varit mycket varierande och förutom frågor har det varit samtal som gäller 
vägledning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. Under året har även kontakt tagits via mail. 
Dessa mailkontakter är få, men kommer alltid från anhöriga. 
 
Totalt har ÄO haft 40 telefonsamtal och 2 mailkontakter under året. Det är en kraftig minskning 
jämförelsevis med tidigare år – se diagram nedan. 
 
Det var 35 kvinnor och 7 män som kontaktade ÄO. De flesta kontakterna togs av invånare boende 
i Centrum, Fristad, på Göta och Trandared. 17 kontakter togs av anhöriga/vänner och resten, d.v.s. 
25 kontakter, togs av seniorerna själva. 

 

 
 
I ett samtal kan flera ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet nedanvisar de områden, som 
samtalen har berört. Procentsatsen i parantes anger 2018 års resultat följt av 2017 års resultat.  
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1.2 Besök 
Emellanåt framförs det önskemål om att få göra enskilda besök på kontoret. Under året har 4 
bokade besök gjorts. Det är en minskning med 8 besök jämfört med föregående år. 
 
Hembesök görs vid behov. Många samtal är känslosamma och då är ett hembesök ett bra 
alternativ. Andra orsaker kan vara rörelsesvårigheter, syn- eller hörselnedsättning. Under året 
har 9 hembesök gjorts, vilket är 4 mer än år 2018. 

 

1.3 Synpunkter 
ÄO vägleder seniorer som vill lämna synpunkter på de kommunala verksamheterna och hjälper 
även till med att skriva och lämna in en synpunkt om inte den enskilde själv har förmågan. 
Under året inkom totalt 26 (140 år 2017) synpunkter. Av dessa gällde 25 kommunal verksamhet. 

 
 
Nedanstående diagram visar vilka områden och ämnen synpunkterna handlar om. 
Synpunkterna är av blandad karaktär, dvs både positiva och negativa. 
 

  2019 2018 2017(hösten) 

Anhöriga 0 4 0 

Avgifter äldreomsorg 1 0 0 

Bemötande* 0 0 12 

Bibliotek 0 2 0 

Bistånd 0 21 0 

Brand 0 2 0 

Demensteam 0 2 0 

Fixartjänst 1 0 0 

Förmyndarenheten 1 0 0 

Hemtjänst 7 21 8 

Hjälpmedel 0 0 2 

Hälso- och sjukvård 2 5 1 

Kost 0 2 5 

Larm 0 0 1 

Ledsagare 0 0 1 

Miljö 0 0 5 

Mötesplatser/aktiviteter 0 16 2 

Resor 0 9 2 
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Snöröjning 0 12 0 

Vård- och 
omsorgsboende 13 18 0 

Växelvård 1 0 1 

Övriga 0 8 0 

Boende* 0 0 2 

Summa 25 122 42 

*Statistiken finns under den verksamhet den tillhör. 

  

1.4 Information 
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöker ÄO föreningar, 
organisationer, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade. 
 
På informationsträffarna har det varit fokus på att beskriva ÄO:s uppdrag, men också att informera 
om äldreomsorgens verksamheter i Borås Stad samt information som de olika grupperna har 
efterfrågat. 
 
Under ett flertal av besöken har information om synpunktshanteringen lämnats och flera 
Frågeställningar har blivit besvarade. 
 
Många grupper är intresserade av aktuella frågor gällande stadens äldreomsorg och många möten 
kom att handla om digitaliseringen i samhället. 

 
Under 2019 har 23 (57  år 2018) grupper av varierande storlek besökts. Under år 2019 har 359 (789 
år 2018) personer fått information vid olika sammankomster. 
 
Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas på mötesplatserna 
och därigenom få till sig åsikter, synpunkter och förslag. 
 
ÄO deltar därför i arbetet kring Träffpunkt Simonsland och besöker regelbundet alla 
mötesplatserna.  
 
ÄO har tillsammans med frivilligsamordnaren och funktionshinderkonsulenten haft regelbundna 
träffar i Café Simon för spontanbesök. De öppna träffarna har annonserats via Facebook, 
anslagstavlor samt via informationsskärmen i entrén på Träffpunkt Simonsland. Få invånare 
kommer på spontana möten. 

 
Under året har ÄO även deltagit i flera större arrangemang, exempelvis Internationella 
Funktionshinderdagen, Informationsdagen för 80-åringarna, Årsdagen för Träffpunkt Simonsland. 

 
Personer födda i ett annat land, tar mycket få kontakter med ÄO. Därför kontaktades 
Arbetslivsförvaltningen (ALF) för ett samarbete. Det resulterade i att en inbjudan skickades till 
förvaltningens Dialogmöten, som är ett samarbete mellan kommunen och 23 etniska 
kulturföreningar.  
Syftet med inbjudan var dels att ge information om ÄO:s funktion och om kommunens 
äldreomsorg och dels ett önskemål om att höra hur de enskilda föreningarna arbetar med 
äldrefrågor och deras syn på äldre/åldrandet. Endast 3 föreningar tog kontakt för mer information 
och en förening var intresserad av ett möte. ÄO deltog i ett medlemsmöte i föreningen och det 
blev ett mycket givande. ÄO har fortsatt kontakt med föreningen. 
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ÄO har regelbundet besökt mötesplats Hultasjögatan, som är en mötesplats med finsk inriktning.  
 
ÄO har även deltagit i arbetsgrupp inför Integrationsdagen, som ALF ordnar årligen. Årets tema 
var äldre och integration. 

 

1.5 Omvärldsbevakning 
ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap om hur andra 
ÄO och liknande funktioner arbetar samt för att informera om Borås Stads äldreomsorg. 
 
Under året fick ÄO studiebesök från en grupp äldrekonsulenter från stadsdelen Lundby i 
Göteborg. Dessa var intresserade av att få information om ÄO:s funktion samt hur Borås Stads 
mötesplatser och träffpunkter arbetar. Representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
från Vård- och äldreförvaltningen deltog också i studiebesöket. 
 
Tidningen Så Klart Borås, som går ut till alla hushåll i Borås Stad, skrev ett reportage om ÄO, vilket 
är en bra marknadsföring för funktionen. 

 
ÄO har deltagit i arbetsgruppen för arbetet med den nationella konferensen ”Åldrandets 
möjligheter”, som är en konferens för förebyggande arbete kring ofrivillig ensamhet, som i år hölls 
under hösten i Borås. 
 

s rapport år 2018 

2 Förbättringsområden 
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får 
höra många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanteringssystem, 
antingen av den enskilde själv eller av ÄO, om den enskilde har behov av att få hjälp med detta. 
 
Dessutom träffas ÄO och Vård- och äldreförvaltningens ledningsgrupp två gånger/år för att ha en 
dialog och information kopplat till synpunkterna. Vid dessa tillfällen diskuteras även 
förbättringsområdena. 
 
Under 2019 har invånarnas kontakter med ÄO minskat och därmed har också antalet synpunkter 
och förslag minskat.  
 

 

2.1 Djur i vården 
Under  året har ett par samtal med frågor om vad som gäller djur inom äldreomsorgen kommit 
upp. Frågorna som kommit gäller dels om man får ta med sitt husdjur till sitt  nya boende och dels 
om hur man som besökare får ta med husdjur till bostaden. Då en del vård- och omsorgsboenden 
har djur, kommer frågor om  varför har vissa djur och medan det inte är tillåtet på andra? 
 
Djur, ofta s.k. vårdhundar, är ganska vanligt på vård- och omsorgsboenden, enligt Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Djuren bidrar till glädje och kan vara delaktiga i aktiviteter för 
att träna sociala, kognitiva och fysiska färdigheter bland de boende. Socialstyrelsen har tillsammans 
med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och SVA tagit fram ett en 
vägledning med lagar och förordningar som gäller vårdhundar.6 
 

                                                           
6Socialstyrelsen (2014).  Hundar i vård  och omsorg. Vägledning till gällande regelverk. 
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Riksdagspolitikern Barbro Westerholm och utredaren Barbro Gaje skriver i en debattartikel  i 
Dagens samhälle att husdjurs närvaro betyder mycket för oss människor. De menar, att katter skulle 
kunna bo på fler av landets vård- och omsorgsboenden. Djur påverkar hälsan till det bättre, man 
blir mer aktiv, minskar oro, det blir hemtrevligt,  känslan av ensamhet minskar och blir ett 
gemensamt samtalsämne för både de boende och personalen. De skriver dock, att kunskapen kring 
katter på boenden är bristande och vill därför att fler vårdboenden skaffar katt för att en utvärdering 
ska kunna ske och för att Socialstyrelsen ska kunna skriva riktlinjer gällande kattnärvaro. 7 

 
Förutom hundar och katter finns det nationellt sett exempel på akvariefiskar, hönor, hästar och 
kaniner i vård- och äldreomsorgen. 
 
Borås Stad följer regelverket från Socialstyrelsen, när det gäller djur på vård- och omsorgsboenden. 
Har man ett husdjur och kan sköta det själv, så får det flytta med till den boendes lägenhet. På flera 
av vård- och omsorgsboendena finns idag akvariefiskar. På två vård- och omsorgsboenden finns 
katt. På ett boende finns det två personer som har egna katter. I övrigt finns utbildade 
vårdhundar/besökshundar, som regelbundet besöker boendena. Det finns också en häst som 
kommer på besök. 

 
I Borås Stads riktlinjer för Vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttidsboende kan man läsa 
att normalt inte beviljas omsorg om husdjur.8 
 
När det gäller att få hjälp med att ta hand om ett husdjur så ses det inte som en skälig levnadsnivå, 
enligt Socialtjänstlagen. Husdjurets betydelse för brukaren ska dock beaktas i bedömningen. Vid 
akuta händelser kan det finnas skäl att hjälpa till med ett husdjur, då det ofta  gäller en begränsad 
period. 
 

 Förslag på åtgärd: Förbättra informationen till invånare om vad som gäller för djur inom 
äldreomsorgen. Det finns ett regelverk, som staden följer, men är inte känt bland stadens 
invånare. 
 
 

2.2 Aktiviteter för seniorer med somatisk sjukdom 

ÄO har haft kontakt med ett par personer, som känner att de vill delta i sociala aktiviteter men som 

inte har den möjligheten.  

Aktiviteter för seniorer bedrivs på många av mötesplatserna och på Träffpunkt Simonsland. För 

personer med demenssjukdom kan biståndsbedömd dagverksamhet beviljas. Vid svårigheter med 

att ta sig till och från en mötesplats kan ledsagning beviljas. För besök i hemmet finns 

frivilligorganisationer. Det finns dock personer, som skulle vilja delta i aktiviteter utanför hemmet, 

men som av någon anledning t.ex. somatisk sjukdom, behöver hjälp under aktivitetsbesöket. För 

att delta i mötesplatsernas aktiviteter ska man kunna klara sig själv, vilket är en anledning till att alla 

somatiskt sjuka inte kan delta i dessa aktiviteter. 

 Förslag till åtgärd: Utreda om en somatisk dagverksamhet kan starta eller om någon 

mötesplats kan ha aktiviteter för de personer som behöver viss hjälp under besöket. 

 

                                                           
7 Dagens samhälle 20190916. Låt fler katter flytta in på äldreboendet.  
8 Borås Stad (2019) Borås Stads Riktlinjer för Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och 
hemvårdsbidrag. 
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3 Analys 
3.1 Minskade kontakter 
Under året har kontakterna med ÄO minskat kraftigt. ÄO:s analys över vad orsaken kan vara är 
följande: 

 När funktionen tillkom för tre år sedan blev många intresserade och ville ha information 
om den. ÄO kontaktades av många invånare för att få ta del händelser som skett, både 
aktuella ärenden, men också de som ägt rum en längre tid tillbaka. Idag är de behoven i 
stort sett tillfredsställda. Kontakterna ÄO får nu gäller aktuella händelser. 
 

 Borås Stads växel är bra på att koppla till rätt person direkt. Personer som kontaktar staden 
och ställer frågor kommer till rätt instans direkt, antigen via växeln eller via uppgifter på 
Borås Stads websida. ÄO:s telefonservice Seniorguiden, som ska fungera som ”en väg in” 
är inte lika aktuell som tidigare. 
 

 En annan orsak kan vara att förvaltningarna själva tar hand om sina frågor på ett sådant 
sätt, att invånarna inte tycker de inte behöver kontakta ÄO. Synpunkter, förslag och beröm 
lämnas direkt och responsen från förvaltningarna upplevs som tillräckliga.  
ÄO:s analys är att det är skillnad mellan invånarnas förväntningar och vad som 
verksamheten har i uppdrag att utföra och det kan skapa missförstånd. Förändrade 
arbetsrutiner har skapats och förebygger detta. 
 
Både hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena har satsat på att utveckla funktionen 
Socialt ansvarig (SOA)/Kontaktperson, som ska vara den närmsta kontakten med brukaren 
och de anhöriga. Det gör att man som anhörig vet vem man ska vända sig till direkt och 
SOA har ansvaret att lämna information till sina brukares anhöriga. 
 
På vård- och omsorgsboendena talar man vid välkomstsamtalet bl.a. om hur anhöriga vill 
ha kontakt – via mail, sms eller personligt samtal. Vård- och omsorgsboendena har även en 
gemensam Facebookgrupp, där anhöriga eller andra intresserade kan följa boendets 
aktiviteter. Förutom välkomstsamtalet, så följs detta upp efter en kort tid, då det vid 
inflyttningen till det nya boendet är det mycket som händer med själva flytten, frågor 
kommer kanske senare. 
Alla nya brukare som beviljats insatser får ett besök av hemtjänstens enhetschef och av 
SOA. Det klargörs redan vid starten hur insatsen planeras och hur den kommer att utföras. 
Detta förebygger att fel förväntningar uppstår. 
 

 Vård- och äldreförvaltningen arbetar mycket med förebyggande arbete och det ger resultat 
i  form av att kontakterna med ÄO minskar, då många får information på annat sätt. 
Exempelvis är två Seniorhälsokonsulenter anställda och arbetar med förebyggande 
hembesök, där bl.a. information om kommunens verksamheter lämnas. 
 

 Statistiken över antal synpunkter som lämnas till Vård- och äldreförvaltningen ökar de 
senaste tre åren, då funktionen ÄO, funnits visar en ökning från 192 stycken (år 2017), 236 
stycken (år 2018) och 280 stycken (år 2019). 
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3.2 Digitalisering 
ÄO belyser ett ämnesområde, som varit ett genomgående tema under året som gått – det digitala 

utanförskapet. Hur kan vi arbeta för en digital inkludering för alla invånare i Borås Stad?  

I dagens samhälle krävs det nästan att alla människor dagligen har tillgång till en 

dator/surfplatta/mobiltelefon och en uppkoppling till Internet. Det har blivit en förutsättning för 

att kunna fungera i samhället. För de personer som har tillgång till och  har kunskapen om dagens 

teknik, gör det oftast vardagen enklare och smidigare. Det handlar om enkla men nödvändiga saker 

t.ex. användning av Bank-id, köpa en bussbiljett på mobilen, använda en parkerings-app, kontakter 

med myndigheter eller andra samhällstjänster via nätet.  

Internetstiftelsen i Sverige publicerade 2018 en rapport9som visade att så gott som alla mellan 16-

75 år använder internet, men 1,1 miljoner lever i digitalt utanförskap och av dem är 579 000 över 

76 år.  

Regeringen har satt upp ett mål för ett hållbart digitaliserat Sverige och där politikens inriktning är 

att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit har 

regeringen satt 5 delmål: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och 

digital infrastruktur. 

 

3.2.1 Orsaker till att hamna i ett digitalt utanförskap 

Frågan är också hur ett digitalt utanförskap ska definieras? Är det kunskap som behöver tillföras, 

eller är det tillgång till hård- och/eller mjukvaran som behövs? Eller kan vi motivera de personer, 

som inte känner att de har ett behov eller intresse för den digitala tekniken?  

För att inte hamna i utanförskapet krävs dels att man har tillgång till en dator/surfplatta/mobil med 

internetuppkoppling och dels att man har kunskapen att kunna använda tekniken och hård/mjukvaran.  

Var tredje person i åldersgruppen 76 år och äldre har inte tillgång till Internet hemma. Var femte 

person i åldersgruppen 65-85 år saknar en dator eller telefon med Internetuppkoppling. Andra 

orsaker till utanförskapet kan vara brist på motivation och/eller förmåga.10  

En del hushåll är inte anslutna till internet av olika anledningar tex bristande utbyggnad av 
fiber/bredband, bristande motivation och/eller kunskap om mervärdet av Internet och bräckliga 
ekonomier. 

Ungefär 200 000 vuxna personer i Sverige beräknas inte vara motiverade nog att använda sin dator 
med internetuppkoppling. 11 Av dessa är seniorerna överrepresenterade. Det finns även en grupp 
med människor som känner att kunskapsgapet är övermäktigt att ta sig över. De finns i alla 
åldersgrupper. Det kan vara människor som har  svårt att läsa, har svårt att kommunicera på 
svenska, som lever under svåra förutsättningar t.ex. lider av missbruksproblematik eller av psykisk 
ohälsa. 

Enligt SCB:s rapport uppger personer mellan 16-85 år att 19 % har någon form av 
funktionsnedsättning, d.v.s. ca. 1,4 miljoner personer. 85 % av de funktionsnedsatta upplever inga 
svårigheter vid IT-användning, 11 % upplever viss svårighet och 3 % har stora svårigheter att 

                                                           
9 Internetstiftelsen. (2018). “Svenskarna och internet 2018”. 

10 Digital teknikför social delaktighet bland äldre personer. Folkhälsomyndigheten.2018 

11 Umecon (2016). En studie om digitalt utanförskap 
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använda dator och internet p.g.a. funktionsnedsättningen. Exempel på funktionsnedsättning som 
kan påverka är:  nedsatt rörlighet i armar och händer (280 000 personer över 80 år har en 
rörelsenedsättning), problem att läsa, afasi, utvecklingsstörning, synnedsättning, demenssjukdom.12  

Konsekvenser av att vara i digitalt utanförskap är ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa. En 
studie gjord vid Linnéuniversitetet 2018, visar att det finns en koppling mellan digital exkludering 
och social exkludering. Konsekvenserna visar sig i tydliga förändringar i livsstilen t.ex. att man 
avstår från resor och kulturella aktiviteter. Det medför även att personen skuldbelägger sig själv 
och accepterar ett utanförskap.13 

 

3.2.2 Åtgärder mot det digitala utanförskapet 

De äldres välbefinnande ökar  om de blir mer  självständiga, delaktiga och trygga med den digitala 

tekniken, enligt Folkhälsomyndigheten.14 

Folkhälsomyndighetens skriver (2018) att för att minska ojämlikhet i hälsa är det viktigt att 
kommunen främjar och stöder digital delaktighet för alla invånarna. Forskning har visat att 
utbildning i och användandet av den digitala tekniken minskar ensamhet och därmed också social 
isolering och psykisk ohälsa.15  

Det pågår initiativ för att öka den digitala kompetensen hos seniorer i många kommuner, men fler 
insatser behövs för att nå ut till alla. Det går att få hjälp genom Studieförbund, 
intresseorganisationer och kommunen kan själva skapa aktiviteter och insatser och därmed 
gemensamt nå så många av de äldre som möjligt. 

Sociala medier kan vara ett sätt som underlättar kontakten med vänner och främjar delaktigheten i 
samhällsdebatten. För att t.ex. logga in på Facebook, måste man dels ha kunskapen om hur man 
gör, dels ha laddat ned appen och dels ha tillgång till dator/telefon/surfplatta med uppkoppling till 
internet. 

Surfplattan ger nya möjligheter att kommunicera med anhöriga och kan ge en ökad delaktighet t.ex. 
genom att lätt kunna ta bilder i vardagliga aktiviteter.16 

Ett projekt i Västerås visar att välfärdsteknologi skapar en ökad möjlighet till aktivering  och 
delaktighet av de äldre på vård-och omsorgsboenden. Att använda surfplattor individuellt eller i 
grupp, även med personer med demenssjukdom, går utmärkt. Man testade en period med virtuell 
träning och gruppen upplevde den fysiska aktiveringen både rolig och stimulerande. Testen visade 
också att tekniken kan väcka goda minnen för personer med demenssjukdom.17 

 

                                                           
12 Umecon (2016). En studie om digitalt utanförskap 
13 Reneland-Forsman, L. (2018). Borrowed access´- the struggle of older persons for digital participation. 
14 Folkhälsomyndigheten. (2018). Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer. 
15 Folkhälsomyndigheten (2018).Digital teknikför social delaktighet bland äldre personer. 
16 Västerås kommun (2018) Slutrapport för projekt Välfärdsteknologi på äldreboenden 
17 Västerås kommun (2018) Slutrapport för projekt Välfärdsteknologi på äldreboenden. 
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3.2.3 Digital teknik för seniorer i Borås Stad 

I dokumentet ”Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad”18 kan bl.a. följande läsas om vad Vård- 

och äldrenämnden arbetar för när det gäller digitaliseringen: 

 Att kartlägga den enskilde personens önskemål och behov av  välfärdstekniktjänster. 

 Att öka kunskapen hos seniorer, närstående och medarbetare kring användande av 
välfärdsteknik genom exempelvis information och  aktiviteter via träffpunkter och 
mötesplatser, sociala medier och  pensionärsföreningar.  

 Att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och funktioner för att  tillgodose individuella behov 
oavsett boendeform.  

  Att i samverkan med andra vårdgivare, underlätta för den enskilde personen att ha kontroll 
över och ta ansvar för sin hälsa.  

 Att använda välfärdsteknik för att den enskilde personen fortsatt ska kunna vara delaktig i 
samhällslivet och kommunicera på sitt modersmål. 
 

För de personer som saknar tillgång till dator och uppkoppling till internet i hemmet finns tillgång 
till offentliga datorer finns på alla bibliotek och på många av mötesplatser för seniorer. Invånare 
kan även boka tid för användning av datorer på  mötesplatserna för alla åldrar, som finns på Hulta, 
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo. På alla mötesplatserna för seniorer finns 
surfplattor att låna. På Stadsbiblioteket finns också surfplattor att låna. 

Digital teknik för hemlån finns på Träffpunkt Simonsland. Projektet är under uppbyggnad, så ännu 
finns ett fåtal produkter att låna. 

De äldre kan få kunskap genom bl.a. kurser i IT. Det finns många sätt att lära sig använda den 

digitala tekniken. Studieförbund och  pensionärsorganisationer har kurser att anmäla sig till. 

Biblioteken och mötesplatserna för seniorer samt Träffpunkt Simonsland har IT-caféer, där man 

kan lära sig mer om den digitala tekniken.  På biblioteken och mötesplatserna för seniorer finns 

även drop-in-träffar, dit man kan ta med sig sin dator/surfplatta/mobiltelefon för att få hjälp. I 

inriktningsdokumentet för äldreomsorgen är ett av delmålen: ” Att öka kunskapen hos seniorer, 

närstående och medarbetare kring användande av välfärdsteknik genom exempelvis information 

och  aktiviteter via träffpunkter och mötesplatser, sociala medier och  pensionärsföreningar”. Målet 

uppfylls genom att mötesplatserna har teknikcaféer, där äldre kan både bekanta sig med och få 

kunskap om tekniken, både hårdvara och mjukvara. 

Förebyggande IT-enheten på Vård- och äldreförvaltningen kommer under året att starta ett projekt 

med surfplattor. Projektet innebär att seniorer får låna surfplattor under tre år och det kan vara en 

inkörsport för de som är intresserade. Seniorerna kommer också att få utbildning/kunskap på olika 

sätt om hur surfplattan kan användas. 

Ett samarbetsprojekt mellan Vård- och äldreförvaltningen och Mediapoolen är på gång. Det 

planeras en webbutbildning om hur man använder digital teknik och den kommer att ligga öppen 

för alla på webben. 

Vård- och äldreförvaltningen kommer även att starta en konsumentpanel med seniorer, för att testa 

och utvärdera digital teknik. 

                                                           
18 Borås Stad. (2018) Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad. 
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Vård- och äldrenämnden har beslutat att införa förenklat beslutsfattande för tre olika insatser, bl.a. 

insatsen digitalt stöd. Denna insats syftar till att öka digitaliseringen och förebygga ett digitalt och 

socialt utanförskap bland seniorer.  Äldre över 75 år kan fr.o.m 1 april 2020 få insatsen kostnadsfritt 

max 8 timmar per person och år. Ett delmål för digitaliseringen i vård- och äldreförvaltningen är ” 

Att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och funktioner för att  tillgodose individuella behov oavsett 

boendeform.” Detta delmål uppfylls genom att Seniorhälsokonsulenterna arbetar med insatsen 

digitalt stöd. 

I hemtjänsten gör man inköp av mat online. Inköpsombuden har med en dator/surfplatta till 

brukarens hem och gör beställningen tillsammans med personen i fråga. Maten levereras till 

hemmet, faktura kommer via posten och vid behov av hjälp med uppackning av varor så beviljas 

den insatsen.  

Musikunderhållningen och föreläsningarna på Träffpunkt Simonsland sänds live, så man har 

möjlighet att följa detta om man har dator/surfplatta/telefon med internetuppkoppling.  

På mötesplatser för äldre och på vård- och omsorgsboenden finns digitala spel för aktivering. 

På vård- och omsorgsboenden används också surfplattor mycket, bl.a. för rörelseaktivering, 
musikunderhållning, filmunderhållning mm. I det obligatoriska välkomstsamtalet talar man bl.a. 
om hur anhöriga vill ha kontakt – via mail, sms eller personligt samtal.  
 
Sociala medier används också på vård- och omsorgsboenden för att visa anhöriga vad som sker i 
vardag och helg på boendet. 
 
Alla vård- och omsorgsboenden har internetuppkoppling. 
 
Digitala signeringslistor och Viva omsorgsapplikation (mobil dokumentation) som är arbetsredskap 

för personalen tas inte upp i denna rapport, men de påverkar brukarna indirekt. För vårdpersonalen 

är mobiltelefonen ett arbetsredskap med scheman, brukarinsatser och tidsregistrering. 

Nyckelfria lås erbjuds av Borås Stad. Det innebär att vårdpersonal, får behörighet att låsa upp 

dörren till brukarens bostad med mobiltelefoner, som fungerar som en krypterad digital nyckel. 

Det innebär säkerhet i forma av spårbarhet av vem som öppnar och vilken tidpunkt personen 

befunnit sig i hemmet. 

Det finns nyckelfria läkemedelsskåp, som endast kan låsas upp av behörig personal med tag. 

Spårbarhet är en fördel med systemet. 

I äldreomsorgen finns idag tillsyn nattetid via trygghetskameror. I slutet av 2019 fanns det ett 

åttiotal trygghetskameror utplacerade. Tillsyn via kamera gör att brukarens nattsömn blir mer 

ostörd. 

Trygghetslarm är till för att kalla på hjälp vid akuta händelser alla tider på dygnet. Larmet går till en 

extern larmmottagning, som kontaktar larmpersonal som utför hjälpinsatser. 

Färdtjänst går att antingen beställa via ett telefonsamtal eller via internetlänk på Borås Stads 

hemsida. 

Om invånare vill lämna synpunkter, klagomål eller förslag, så finns Synpunktshanteringssystemet. 

Det går bra att lämna synpunkter via brev, färdigfrankerad blankett eller via Borås Stads hemsida. 
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Vårdplanering kan göras Det görs en individuell bedömning om det ska vara ett fysiskt möte eller 

en planering via webben.  

 

4 Avslutning 
Under året har ÄO fått ta del av stadens seniorers synpunkter inom mycket varierande 

ämnesområden – allt från snöskottning till digital teknik. Den direkta kontakten med seniorerna 

minskar, trots alltjämt pågående marknadsföring. ÄO ser det som positivt, då anser invånarna i 

staden förmodligen dels att informationsflödet når fram direkt från berörda verksamheter och dels 

att berörda verksamheter tar hand om sina frågor på ett bra sätt, som gör att invånarna inte ser ett 

behov av att kontakta ÄO. 

På grund av detta har det funnits utrymme i tjänsten för att delta i flertalet arbetsgrupper kring 

äldrefrågor samt starta upp ett kommungemensamt uppdrag med att ta fram en långsiktig strategi 

med förebyggande information för seniorer och funktionsnedsatta samt att arbeta med den 

internationella strategin ”Äldrevänlig stad”. 

Eftersom mycket av årets rapport har handlat om digitalisering och seniorer, så vill jag avsluta med 

en kort berättelse om ett hembesök jag gjorde under hösten 2019.  

Hembesöket gjordes hos ett äldre par, båda i 90-årsåldern. En av dem var fysiskt nedsatt, hade 

svårt att ta sig ut och därför beslutade vi att jag skulle göra ett hembesök. Vi hade tidigare haft 

kontakt för många år sedan, då jag arbetade i projektet ”Förebyggande hembesök”. Då klarade 

paret sig utmärkt, men nu började de få lite svårt att klara vardagen och ville ha information om 

vad man som äldre skulle tänka på om hjälp behövdes. Vi talade om allt möjligt – hemtjänst, 

Fixartjänst, färdtjänst, social samvaro, framtidsfullmakter mm. När jag tog på mig ytterkläderna, 

tackade för besöket och tog farväl, sa mannen ” Nu ska vi sätta oss vid datorn och surfa på nätet 

om det vi har talat om”. 

Det är aldrig försent att lära sig något nytt….  
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Organisation Enhet Avdelning Typ av boende Antal lägenheter Djur 200214

Vård- och omsorgsboende Österlånggatan 4 A,C,E,F Demens 47 Inga djur, besök av vårdhästen Lilla My

Vård- och omsorgsboende Österlånggatan 4 B,D, G Somatik 23 Inga djur besök av vårdhästen Lilla MY

Vård- och omsorgsboende Margaretagatan 9 A,B,C,D Demens 48 Inga djur, besökshund

Vård- och omsorgsboende Margaretagatan 9 E Demens 12 Inga djur, besökshund

Vård- och omsorgsboende Klintesväng 4 A Demens 8 Inga djur

Vård- och omsorgsboende Klintesväng 4 B Demens 8 1 katt 

Vård- och omsorgsboende Klintesväng 6 A,B,C,D Somatik 24 Inga djur

Vård- och omsorgsboende Klintesväng 8 A,B Somatik 20 Inga djur

Vård- och omsorgsboende G:a Kyrkvägen 6 Somatik 34 Brukare har husdjur, hund

Vård- och omsorgsboende Nya Kyrkvägen 7 Demens 20 Inga djur

Vård- och omsorgsboende Sanderökroken 1 Demens 16 Ja, 1 katt Fiskar

Vård- och omsorgsboende Sanderökroken 2 Somatik 24 Fiskar

Vård- och omsorgsboende Furuvägen (Ekekullen) Demens 22 Inga djur

Vård- och omsorgsboende Hestra Ringväg Demens 28 Besök vårdhund

Vård- och omsorgsboende Distansgatan 7 A-H Demens 80 Fiskar.  Besök vårdhund

Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8 A-B Somatik 12

Gäller alla avdelningar: Fiskar i entréplan 

vinter, sommartid är de i dammen utomhus. 

Terapihund kommer 1ggn/vecka men 

vistas endast i entréplan pga eventuella 

allergier. 

Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8 D Demens 12 Se ovan. 

Vård- och omsorgsboende Kapplandsgatan 8 E,F Demens 24 Se ovan. 

Vård- och omsorgsboende Våglängdsgatan 153 A-D Demens 80

Fiskar finns i huvudentrén till 

Våglängdsg.153 Besök vårdahund?



Organisation Enhet Inriktning Antal lägenheter Djur

Dagverksamhet Bodagatan 36 Demens Terapihund 1ggn/veckan

Öppen verksamhet Mötesplats Dalträffen Inga djur

Öppen verksamhet Mötesplats Svärdfästet Inga djur

Öppen verksamhet Mötesplats Vågen Inga djur

Dagverksamhet Rundeln Demens Terapihund 1ggn/månad

Dagverksamhet Österlånggatan Fiskar

Dagverksamhet Kvibergsgatan Demens

Terapihund 1 ggn/månad. 

Har 2 undulater

Öppen verksamhet Mötesplats Byttorp Inga djur

Öppen verksamhet Mötesplats Spinnrocken Inga djur

Öppen verksamhet Mötesplats Sandared Inga djur



Organisation Enhet Avdelning Typ av boende Antal lägenheter Djur

Korttid Bodagatan 36 korttid Vårdhund ca 1 ggn/månad

Korttid 

Sörmarksgatan 207 (Hulta 

Ängar) korttid

30 fiska. Enstaka hundbesök 

när anhöriga har med sina 

hundar. Då endast i 

lägenheterna. 
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Elevombudets årsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Elevombudets rapport.        

Ärendet i sin helhet 

Elevombudet har gjort sitt första hela år!  

Det har varit ett år med många nya och givande kontakter. Samtal med 

vårdnadshavare där EO kunnat stötta, vägleda och ta tillvara deras intressen 

och rättigheter.  

Framförallt har det varit roligt och lärorikt att komma ut på skolorna och träffa 

elever och personal. Genom att finnas i den vardag som ligger till grund för 

EO:s olika uppdrag skapas förståelse i de olika parternas situation.               

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Elevombudets rapport 

2. Elevombudets rapport 2019 

   

 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden grn.diarium@boras.se  

2.Berörda fristående grundskolor  

info@bkskola.org 

info.boras@engelska.se 

info.boras@kunskapsskolan.se 

info@malmen.com 
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Inledning  

Elevombud (EO) har funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och tillhör 

organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling.  

EO riktar sig både till de kommunala och fristående grundskolorna och är en 

neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor kring 

kränkande behandling. Kontakten med EO har skett både skriftligt och genom 

telefonsamtal. Skolfrågorna har varit varierande. EO kan även vara en länk 

mellan vårdnadshavare till kommunens tjänstemän och verksamheter som 

arbetar med barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges 

information om såväl skolans som deras egna rättigheter och skyldigheter. 

Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och FN:s 

barnkonvention. EO omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL & Skollagen) och har en anmälningsskyldighet enligt 

Socialtjänstlagen  (SOL) att genast anmäla till Socialnämnden om den får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

 

Två gånger per år kommer EO träffa verksamhetschefer, chefen för Kvalitet 

och utveckling på Grundskoleförvaltningen. Detta för att skapa en dialog, 

informera och stämma av med varandra. EO kontaktar berörd rektor och 

verksamhetschef vid återkommande ”missförhållanden” eller om det 

framkommer annan viktig information som de är berörda av. Detta för att 

tillsammans kunna skapa en trygg arbetsmiljö för Borås Stads skolelever. 

 

I uppdraget ingår att ta fram en årsrapport till Kommunstyrelsen. I år ligger 

fokus på det fortsatta arbetet, goda exempel och statistik.  
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1 Elevombudets uppdrag  

Elevombudets uppdrag är att stötta och vägleda såväl vårdnadshavare som 

elever, från förskoleklass till årskurs nio. Främst i frågor kring kränkningar men 

även andra skolfrågor. Vårdnadshavare och elever hänvisas i första hand 

försöka lösa de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på 

skolan. Ibland kan situationer ändå uppstå så att relationer blivit ”infekterade” 

och då kan EO hjälpa till. Funktionen har inga juridiska befogenheter och kan 

inte ändra den åtgärd skolan vidtagit. Genom att tolka de beslut som tagits, titta 

på åtgärder, förklara skolans och deras egna rättigheter och skyldigheter, så kan 

familjer få hjälp och stöd. I en förlängning återskapas förhoppningsvis 

kontakten och förtroendet för skolan. Vid behov informeras rektor alternativt 

berörd verksamhetschef. Är informationen direkt kopplad till ett samtal med 

vårdnadshavare eller elev tillfrågas de först, så att ingen sekretess bryts.  

För EO är det barnets bästa är i centrum som ska vara utgångspunkten och att 

se dem som hela stadens barn. I Borås Vision 2025 handlar det andra 

strategiska målområdet om att ta gemensamt ansvar för barn och unga. För EO 

är det viktigt med samverkan över gränserna, något som lyfts i en av 

strategierna och som EO arbetat mycket med i sitt skapande av det lokala 

nätverket.   

 

”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda 

uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna. Känslan av att 

kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också lust att lära och att engagera 

sig i samhället. 

Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och det professionella kulturlivet bidrar till att ge 

barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor. 

Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid sidan av 

pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det omkringliggande samhället, 

över generations- och kulturgränser. 

Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll.”  

 

Utöver skolsituationen är det vanligt att EO får information om elevens hela 

vardag. Utifrån det kontaktnät EO skapat kan denne tipsa om dessa vid behov 

av extra stöd. Ibland kan EO även träffa professioner från kontaktnätets 

verksamheter på Västbusmöten, som står för: Barn- och ungasamverkan i 

Västra Götaland och är en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och 

sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Även denna 

samverkan går i linje med EOs sätt att arbeta.  

Under vårterminen presenterade sig EO för all personal på elevhälsan. Detta 

för att de på möten ska känna till funktionen, kunna hänvisa till EO, men även 

för de tillfällen kontakt behöver tas med varandra.  

Elevombudet har flera möjligheter att sprida positiva och framgångsrika 

arbetssätt som denne tagit till sig vid besök på skolorna.  
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Arbetet med att göra funktionen känd pågår ständigt. EO har bland annat blivit 

inbjuden att hålla ett föredrag om funktionen på Borås Södra Rotaryklubb.   

 

Barnkonventionen 

Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa beaktas i alla frågor som berör dem 

(Artikel 3) och EOs uppdrag är att i varje samtal ställa frågor för att förstå hur 

barnets situation är för att stötta upp i att hitta en lösning som utgår från 

barnets bästa. 

Elevombudet arbetar mycket med att informera om sin funktion till både 

elever, vårdnadshavare och myndigheter. För att kunna ta tillvara på sina 

rättigheter måste man känna till dem, därför är det viktigt att denna information 

ges. Med informationen sprids också en allmän kunskap om barns rättigheter 

(Artikel 42). 

 

Beskrivning av nuläge 

 Nätverk, lokalt och nationellt 
 

Under hösten 2018 besökte EO Individ och familjeomsorgens (IFO) 

verksamheter som riktar sig till barn, unga, familjer och Landstingets Barn och 

ungdomspsykiatri (BUP) och Ungas psykiska hälsa. Syftet med besöken är att 

verksamheterna ska kunna tipsa om varandras verksamheter. Ett mål som 

uppnåddes tidigt och som fungerar väl.  

En av aktörerna är fältgruppen som EO möter på både skolbesök och 

föräldraföreningar.  

Även i år blev EO inbjuden till Anhörigstödjarnas föräldrautbildning Steg-ett 

ut, för föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning, för att presentera 

EO-funktionen. Under hösten blev Kraftens hus och Solrosen de nya aktörerna 

i nätverket.  

 

Det nationella nätverket träffas två gånger per år.  Hösten 2019 ägde träffen 

rum i Borås. Till nätverket kom en av utvecklingsledarna i projektet En 

kommun fri från våld och utbildade deltagarna i våldsprevention kopplat till 

barns rättigheter. Detta är högaktuellt nu när Barnkonventionen blir lag från 

och med 1 januari 2020.  

 

 Ärenden 

Under året har övervägande samtal kommit från vårdnadshavare med elever i 

F-6 skolorna. Utöver kränkningar handlar samtalen mestadels om vilket stöd 

eleven kan få i form av resurs, extra anpassning. Ärendena är jämnt spridda 

under året, 24 ärenden på vårterminen och 22 ärenden på höstterminen. 

Ärendena ökar något i samband med lov. De ärenden som sticker ut är de från 
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årskurs nio, som handlar om vilket stöd som kan förväntas för att få godkända 

betyg inför gymnasiet, när eleven riskerar betyget F. Merparten av samtalen är 

hänvisade till EO från de verksamheter som ingår i det lokala nätverket.  

Vid några tillfällen har EO själv behövt kontakta verksamhetschefer för de 

olika skolområdena. I de ärenden där vårdnadshavare, rektor och 

verksamhetschefer är inblandade förespråkar EO transparens i största möjliga 

mån. Detta för att skapa en trygghet och öppenhet för alla inblandade.   

Några av ärendena som inkommit har varit återkommande med flera samtal.  

Tjänsten som EO tillsattes under hösten 2018 och först 2020 som det går att 

göra en jämförelse över tid av vilken karaktär ärenden har och hur i tid de 

kommer till EO.  

Vid två tillfällen har EO blivit kontaktad av vårdnadshavare från Marks 

kommun, som sett informationen på Ungas psykiska hälsa. De har då blivit 

lotsade vidare och hjälpta med kontaktuppgifter. Det har även inkommit två 

samtal från vårdnadshavare med elever på gymnasienivå.  

 

 Möten på skolor 

Under läsåret har EO deltagit på fyra möten på skolor, varav två haft 

tillhörande uppföljningsmöte och ett var ett Västbusmöte.  

 

2 Pågående arbete 

 Besök på föräldraföreningar 

Under våren och hösten har EO fortsatt att besöka skolornas 

föräldraföreningar. EO väljer oftast att stanna hela mötet, det blir ett sätt att 

lära känna skolan, få kunskap om vilka frågor som är viktiga för vårdnadshavare 

och hur skolan arbetar. Den kunskapen underlättar även om det behöver tas en 

kontakt med skolan i elevärenden. 

 

 Besök på högstadium 

Efter påsklovet påbörjade EO att besöka högstadieskolorna, vilket fortsatte 

under hösten. Från början var planeneringen att besöka skolorna en gång per 

termin. Men efter första besöket reviderades planen till att besöka skolorna två 

till fyra gånger per termin. Detta för att eleverna ska ha möjlighet att skapa 

kontakt och få förtroende för EO. På skolbesöken är EO tillsammans med 

känd personal på skolan; fritidsledare, studiecoacher eller resurser. Det blir en 

naturligare väg till kontaktskapande. Alla besöken är förankrade hos 

skolledning.  

En relevant fråga som kom upp från eleverna själva är när de kan komma i 

kontakt med EO då denna arbetar kontorstid och de är i skolan. Utifrån den 
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flexibilitet tjänsten har finns möjlighet att göra anpassningar utifrån de behov 

som kan uppstå. 

Utifrån att skolbesöken prioriteras skjuts besöken på fritidsgårdar eller 

mötesplatser till framtiden. Vid besök på skolorna kommer EO i kontakt med 

fritidsledare och fältassistenter och får på så sätt värdefull information om 

elevers situation i skolan och på fritiden.      

 

 Besök på F-6 skolor 

EO har även använt två F-6 skolor som ”pilotskolor”. Detta för att se i vilken 

omfattning de yngre barnen kan förstå EO:s roll. EO är sedan tidigare känd av 

personal på dessa skolor, vilket gör det lättare att nå eleverna. 

Vid besöken på F-6 skolorna har några elever fått frågan i vilka ärenden de tror 

att EO blir kontaktad. Några av svaren är: 

 

 Hur de mår i skolan, hemmet och med vänner 

 När det hänt något i familjen 

 När man inte vill prata med skolans personal 

 Ringer som en vän för att rådfråga 

 Nätmobbing 

 Är det ok det läraren gör 

 Extra stöd 

 

 Goda exempel 

När EO är på föräldraföreningsmöten och på skolbesök får denne till sig 

positiva och framgångsrika arbetssätt, något som är viktigt att förmedla och 

uppmärksamma.  

Nedan följer några exempel på främjande arbete och saker EO ser och upplever 

som positiva för att skapa trygghet.  

 Vid vårterminens start påbörjade Erikslundskolan ett mer aktivt arbete 

med nolltolerans av dåligt språkbruk. Bland annat skrevs rapporter som 

föräldrarna informerades om. Arbetet med språkbruket pågår ständigt.  

Skolan arbetar även aktivt för att skapa ett lugn i korridorerna, bland 

annat finns studiecoacherna och många rastvärdar närvarande. 

Under hösten har elevernas skåp och några korridorsväggar målats av 

en konstnär i syfte att skapa en trivsam inomhusmiljö. 

 På Internationella Engelska skolan blir personalen inbjuden att vara jury 

när eleverna har ”Mästerkocken” i hemkunskapen. Ett trevligt sätt att 
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göra personalen direkt delaktiga i elevernas arbete. Vid ett tillfälle blev 

EO inbjuden att sitta med i juryn.  

 För att öka känslan av trygghet har Sjöboskolan ökat personaltätheten i 

förskoleklass och personalen har möjlighet att följa med upp till årskurs 

ett. De har även delat upp skolgården i områden där det finns 

rastvärdar. 

 I Dalsjöskolan 7-9 är caféet placerat mitt i skolan, vilket gör att personal 

på skolan ofta passerar och kommer in. Här finns också entrédörrar 

som skapar ett naturligt in-/utflöde av såväl elever som personal.  

Matsalen är trevligt möblerad med en blandning av långbord och 

barbord. Även placering av serveringsdisk är inbjudande och ger inte 

den traditionella känslan av matsal.  

 Montessori Malmen har en tv-skärm i entrén där Maria Montessoris 

värdegrund visas som citat. Det finns även en reception där besökare 

blir välkomnade. 

 Bodaskolan 7-9 har en centralt belägen cafeteria där skolledning, slöjd, 

bibliotek och elevhälsas rum är belägna där personal passerar till och 

från lektioner.   

 Även Engelbrektskolan har sin cafeteria centralt placerad där det blir en 

naturlig genomströmning av vuxna som rör sig mellan F-6 byggnaden 

och 7-9 byggnaden.  

 

Fredrik Zimmerman, forskare  på Borås Högskola, har gjort en studie om 

pluggkultur och uppmärksammar i sin rapport hur vuxnas närvaro skapar 

en trygghet hos eleverna och att de vuxnas närvaro blir naturlig för dem. 

Han lyfter även arkitekturen med öppna ytor med mycket glas. Skolan han 

refererat till har en god pluggkultur och de öppna ytorna bidrar till att 

eleverna ser när skolkamrater studerar och skapar goda exempel.   

 

 Övrigt 

EO har varit med och organiserat Barnrättsveckan i Borås tillsammans med 

Ungdomsstrategen och Mänskliga rättighetsstrategen. Tillsammans med Borås 

City ansvarade EO för ljusmanifestationen Tusentals lyktor. Manifestationen 

arrangerades för att fira Barnkonventionens födelsedag och för att 

uppmärksamma barns plats i det offentliga rummet. EO har även varit med på 

Ungdomsstrategens utbildningar i Barnkonventionen och konferensenen 

Barnkonventionen i praktiken som arrangerades i samarbete med 

Barnombudsmannen.    
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3 Statistik 

 Borås Stad 

Antalet anmälda kränkningar från de kommunala skolorna har ökat från 2017 

till 2018 och ytterligare till 2019. En anledning till detta kan vara att 

Grundskoleförvaltningen tagit fram ett gemensamt dokument, som alla 

grundskolor ska använda vid kränkningsanmälningar samt att ansvaret enligt 

Skollagen gjorts tydligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Grundskoleförvaltningen  

 

 

Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta 

till rektor. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. När rektor får kännedom om att ett 

barn upplever sig kränkt ska detta omgående anmälas till huvudmannen enligt 

gällande rutin. Anmälan ska alltid utredas, eventuella åtgärder ska vidtas och 

utvärderas. När kränkningarna har upphört ska ärendet avslutas och 

dokumentationen ska anmälas till huvudmannen. 

 

I december var 11 844 elever i årskurserna F-9 inskrivna i Borås Stads 

grundskolor vilket är beakta tillsammans med grundskolornas aktiva arbete i 

relation till antalet kränkningsanmälningar. Ett fortsatt aktivt arbete med 

likabehandlingsarbete kan öka kränkningsanmälningarna framöver, något som 

kan ses som positivt utifrån att kränkande situationer uppmärksammas.   

 

Antal anmälningar som gått till Skolinspektionen, första halvåret 2019 var 26 st. 

Av dessa handlade nio stycken om kränkande behandling.   
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 I Grundskoleförvaltningens Kvalitetsrapporten Värdegrund 2019 lyfts att 

antalet anmälningar varierar mellan skolorna. Grundskoleförvaltningen tror att 

det delvis kan bero på hur skolorna definierar begreppet kränkande behandling 

och att rutinerna för att upprätta en kränkningsanmälan inte alltid följs. 

Friskolorna har inte deltagit i analysen och kan därför inte kommentera den. 

 

Grundskoleförvaltningen har även gjort en sammanställning av anmälda 

ärenden per månad. De ärenden som kommer till EO följer inte samma kurva i 

anmälningar per månad. EO tror att detta beror på att ärenden som kommer till 

denna även är skolfrågor av annan karaktär. Anmälningarna av kränkningarna 

är endast 12 st. från fritidshemsverksamheten, något som stämmer överens med 

samtalen till EO där bara ett samtal berört fritidshemmet.  

 

 Nationell statistik  

Vartannat år gör Skolinspektionen en elevenkät. Elevombudet har valt att lyfta 

två områden som ofta kommer upp i samtal med vårdnadshavare och elever, 

”jag känner mig trygg i skolan” och ”jag vet vem på skolan jag kan prata med 

om någon har varit elak mot en elev”. Siffrorna visar att Borås Stads resultat är 

något lägre än resultaten från jämförbara kommuner (Sundsvall, Halmstad, 

Växjö, Gävle, Lund, Norrköping & Kristianstad). 

Resultat från 2018 visar att: 

 87,7 procent av elever i åk 5 och 78,9 procent av elever i åk 9 känner sig trygga 

i skolan 2018. I jämförbara kommuner var resultatet 89,6 procent för åk 5 och 

84,0 procent för åk 9.  

 

 87,3 procent av elever i åk 5 och 71,1 procent av elever i åk 9 vet vem på 

skolan de kan prata med om någon har varit elak mot en elev. I jämförbara 

kommuner var resultatet 87,2 procent för åk 5 och 77,2 procent för åk 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolinspektionen 
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I Borås Stad görs en egen elevenkät varje år och siffrorna från 2019 visar att 

eleverna i åk 4-6 och 7-9 känner sig trygga i skolan och vet vem de ska prata 

med på skolan om någon varit elak mot en elev. Enkäterna har även haft en 

hög svarsfrekvens.  

  

Jag känner mig trygg i skolan åk 4-6 

  

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev åk 

4-6 

 

 

 

 

 

Jag känner mig trygg i skolan åk 7-9  

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev åk 

7-9 
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Källa: Skolklimatundersökning/elevenkät 2019, Borås Stad Grunskoleförvaltningen 

 

4 Förbättringsområden 

 Vad hände med förbättringsområdena från 2018 
 

I föregående rapport lyftes följande utifrån samtal med vårdnadshavare:  

• Svårt att nå skolledning/bli uppringd/besvarade e-post. 

• Vårdnadshavare saknar återkoppling från lärare och skolledning. 

• Vårdnadshavare upplever att de blir dåligt bemötta/inte blir tagna 

på allvar. 

 

Som svar på punkterna arbetar Grundskoleförvaltningen med fokusområdet 

Bilden av skolan. I det ingår kommunikation och bemötande. De tre punkterna 

är alltså högaktuella frågor som tas på stort allvar. Det har bland annat 

anordnats en konferensdag under hösten där temat var Bilden av skolan. 

 

Elevombudet lyfte även följande: 

I dokument Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolor i 

Grundskoleförvaltningen används begreppet Trygghetsgrupp. I Borås Stads 

skolor används även benämningen Likabehandlingsteam och Trygghetsteam för 

samma funktion. Inom skolverksamheten finns en förståelse för vad som 

menas, men det kan bli otydligt för medborgaren/vårdnadshavaren. Det finns 

vårdnadshavare med barn i olika skolor, byten sker mellan skolor och 

vårdnadshavare pratar med varandra. Utifrån Borås Stads Kvalitetspolicy vill 

EO uppmuntra till att använda en benämning när det är samma sorts 

verksamhet. Där står att ”Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra 

människors vardag. Vi erbjuder likvärdig service och tjänster utifrån 

medborgarnas skiftande behov.” 

Grundskoleförvaltningen kommer att förespråka, i den mall för plan mot 

diskriminering och kränkande behandling som håller på att tas fram, att 

skolorna använder ”Trygghetsgrupp” men det är upp till varje enskild rektor att 

besluta på sin skola.  
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 Förbättringsområden från 2019 
 

 Precis som i förra rapporten vill EO lyfta kommunikationen än en gång. 

Det är tydligt att vi talar olika språk utifrån om vi är vårdnadshavare, 

representanter från skolan eller myndighet och utifrån dessa roller har vi 

även olika förväntningar. Det känns dock väldigt positivt att skolan 

arbetar aktivt med kommunikationen (Bilden av skolan) och EO 

hoppas se resultat av detta i kommande ärenden.  

 Elevombudet behöver arbeta mer aktivt för att få barnets eget 

perspektiv i samtalen med vårdnadshavare och skolan.  

 

 Arbetet 2020 

Under kommande år ligger fokus på att fördjupa det arbete som påbörjats. Det 

kommer även att ske ett samarbete med Ungdomsstrategen, då denne ska göra 

skolbesök utifrån sitt uppdrag i demokrati och ungas delaktighet.  

 

 

5 Avslutning 

Elevombudet har gjort sitt första hela år!  

Det har varit ett år med många nya och givande kontakter. Samtal med 

vårdnadshavare där EO kunnat stötta, vägleda och ta tillvara deras intressen 

och rättigheter.  

Framförallt har det varit roligt och lärorikt att komma ut på skolorna och träffa 

elever och personal. Genom att finnas i den vardag som ligger till grund för 

EO:s olika uppdrag skapas förståelse i de olika parternas situation.   

 

Med elevens bästa i centrum och Barnkonventionen som lag från den 1januari 

2020 går EO ett nytt spännande år till mötes!  

 

 

 

/Johanna Armå 

Elevombud  
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00076 1.2.3.2 

  

 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2019 godkänns        

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljningen enligt bilagd rapport. 

Mot bakgrund av utfallet av uppföljningen föreslås inga speciella åtgärder 

utöver det löpande arbetet med kvalitetssäkring.               

 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontroll 2019 för Kommunstyrelsen 

2. CKS – bilaga till uppföljning av intern kontroll 2019 för Kommunstyrelsen 

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 
  



Kommunstyrelsen, Uppföljning Intern kontroll 2019 2(5) 

1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegation Kontrollera om KS är rätt beslutsinstans 
 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 st ärenden har granskats av stadsjuristen och i 
samtliga dessa ärenden är besluten fattade av rätt 
instans. 

 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 st ärenden har granskats av stadsjuristen och i 
samtliga dessa ärenden bedöms besluten vara 
korrekta. 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll har utförts av Löneservice  avseende attester, 
ersättning, schema, bruttolön mm för tre avdelningar 
på Stadsledningskansliet om totalt 17 personer. 
Resultatet var utan anmärkning med undantag för en 
person vars schema var felaktigt registrerat. 

 

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person vid rätt 
tidpunkt. 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice. 

Kontroll har utförts av Löneservice avseende attester, 
ersättning, schema, bruttolön mm för tre avdelningar 
på Stadsledningskansliet om totalt 17 personer. 
Resultatet var utan anmärkning med undantag för en 
person vars schema var felaktigt registrerat. 

 

1.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Kontroll har gjorts av 30 st fakturor. Samtliga fakturor 
har attesterats enligt tvåhandsprincipen. Av de 
kontrollerade fakturorna saknade fyra stycken YY-kod 
och i fyra fall har fakturan attesterats i omvänd 
ordning. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontrollera att objektsregistret är uppdaterat 
 
Stickprov 1-2% 

Kontroll av 10 st objekt i registret har utförts. I samtliga 
fall är objekten mobiltelefoner och 8 st av namnen 
kopplade till objekten är f n  anställda på 
Stadsledningskansliet. De övriga 2 st har dock slutat 
sin anställning i Borås stad. Ett objekt var felaktigt 
konterat d v s kostnaden för abonnemanget har 
drabbat en annan avdelning än den personen tillhör.  

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

30 st fakturor bokförda i april och september har 
kontrollerats. Två stycken fakturor var felkonterade, en 
faktura saknade syfte och fyra fakturor saknade 
deltagarförteckning. 

 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Stickprov i direktupphandlingsmodulen 

Det har gjorts 9 stycken direktupphandlingar under 
2019 i direktupphandlingsmodulen. Samtliga är 
kontrollerade och har utförts korrekt. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Stickprov i Spend by Exitia 

Under 2019 har blommor, kontorsmaterial och 
livsmedel kontrollerats och samtliga inköp följer avtal. 

 

1.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Kontrollera hur många förfrågningar från 
verksamheterna om ersättare som inte har kunnat 
lösas med anställda från bemanningsenheten 
 
Statistik från Bemanningsenheten 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 

 

Kontrollera bemanningsenhetens netto d v s hur 
många har anställts på bemanningsenheten och hur 
många anställda på bemanningsenheten har lämnat 
för längre vikariat ute på förvaltningarna 
 
Statistik från Bemanningsenheten 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontrollera hur många av de som anställts på 
bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
 
Statistik från Bemanningsenheten 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 

 

Kontrollera hur Bemanningsenhetens roll ser ut i 
förhållande till förvaltningarnas behov av personal 
 
Analys av Bemanningsenhetens del i kedjan avseende 
förvaltningarnas och Bemanningsenhets beroende av 
varandra 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 

 

Kontrollera att det samarbete och samverkan som 
CKS inlett 2017 med Föreningsstödsenheten, 
Bemanningsenheten,  Mark/Exploatering och 
avseende LOV tillsammans med den kartläggning av 
samtliga inköp som CKS utfört är tillräckligt för att 
motverka att organiserad brottslighet får fäste i Borås 
Stad. 
 
Analys av CSK arbete för att motverka att organiserad 
brottslighet får fäste i Borås Stad 

Se bilagd bedömning av Peder Englund daterad 
200103. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontrollera om det stöd verksamheterna fått från CKS 
varit tillräckligt för att inte betala ut bidrag på falska 
grunder, inte anlita oseriösa företag, inte bidra till 
penningtvätt och inte stötta odemokratiska rörelser. 
 
Kort skriftlig enkät till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV utifrån om man fått tillräckligt 
med stöd från CKS för att kunna göra bedömningen att 
bidrag inte betalats ut på falska grunder, inte anlitat 
oseriösa företag, inte bidragit till penningtvätt och inte 
stött odemokratiska rörelser. 

En skriftlig enkät bestående av två stycken frågor 
skickades ut till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV. 
 
1. Har CKS stöd under 2019 bidragit till att förhindra 
att kriminella personer/företag tagit sig in i 
verksamheten? 
 
De tillfrågade verksamheterna är överens om att CKS 
stöd har bidragit till att förhindra att personer som 
ägnar sig åt allvarlig brottslighet tagit sig in i 
verksamheten. 
 
2. Finns det behov av ytterligare stöd (jmf med 
föregående år) från CKS för att säkerställa att inte 
kriminella personer/företag tar sig in i verksamheten? 
 
När det gäller behov av ytterligare stöd från CKS 
jämfört med föregående år skiljer sig svaren åt. Endast 
Bemanning/IFO och Koncerninköp anser att behovet 
av ytterligare stöd är stort. Bemanning/Pedagogiska 
och Föreningsenheten ser ett mindre behov av utökat 
stöd och övriga tillfrågade verksamheter anser att 
nuvarande stöd är tillräcklig. 

 

2 Uppföljning direkta åtgärder 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 
 

Sida 

1(2) 
Datum 

2020-01-03 
  

  

 
 

 
 

 

Riskanalys angående CKS arbete för att motverka 
organiserad brottslighet i Borås Stad, 
Kommunstyrelsen  

 

CKS uppdrag är att; 

 Arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra och förhindra för 
kriminell verksamhet, korruption och oegentligheter får fäste i Borås 
Stad 

 Stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta 
brottsförebyggande åtgärder och aktiviteter mot kriminella nätverk, 
organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, våld i nära relation 
och hedersrelaterat våld. 

 Ansvara för visselblåsarfunktion 

 Ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
krisberedskap 

 Ansvar för Borås Stads och bolagens Säkerhetsskydd. 

 

Organisering: Utifrån uppdraget är CKS organiserats i tre inriktningar; Kunskap, 
Oegentligheter/korruption och Säkerhet. Till Kunskapsinriktningen hör de tre första 
ovan beskriva punkterna i uppdraget att motverka organiserad brottslighet.  

 

Riskanalys 2018 

I Riskanalysen 2018 identifierades en uppenbar risk att CKS dåvarande resurs 
om en utredare med relevant utbildning och erfarenhet inte räcker till för att 
arbeta långsiktigt och strukturellt med att förebygga, försvåra och motverka att 
kriminell verksamhet får fäste i Borås Stad. För att minska den risken krävs 
ytterligare kvalificerad kompetens till CKS Kunskapsinriktning.  

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-01-03 
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Nuläge  

CKS Kunskapsinriktning har i budget 2018 fått finansiering för att rekrytera en 
utredare till Kunskapsinriktningen för att arbeta mot organiserad brottslighet. 
Därutöver har avdelningen, vid en pensionsavgång, rekryterat ytterligare en 
utredare/analytiker till detta arbete. Rekryteringarna och tillsättningarna var 
genomförda i maj månad 2019. Kunskapsinriktningen består nu av fyra 
medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet som främst ska arbeta 
strategiskt mot den organiserade brottslighetens olika former i Borås stad. 

CKS Kunskapsinriktning har efter rekryteringarna fått möjlighet att skapa 
kompetens- och fokusområden mot den organiserade brottsligheten. 
Områdena, som är fördelade mellan medarbetarna, är; 

 Ekonomisk brottslighet (tex upphandling, föreningsstöd, olika 
välfärdssystem) 

 Kriminella nätverk och juridik. (tex trygghetsskapande åtgärder såsom 
kamerabevakning, lägesbildsarbete, samverkan/samarbeten, underlag 
för konkreta förebyggande åtgärder) 

 Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. (tex 
ansvar för Borås stads plan mot extremism, förebyggande arbete mot 
radikalisering, kunskapshöjande insatser för förvaltningar och bolag) 

 Korruption och oegentligheter samt visselblåsfunktion. (Utbildning- 
och informationsinsatser till Borås stads medarbetare, chefer och 
förtroendevalda om oegentligheter och korruption samt utredande 
åtgärder) 

 Analys och metodutveckling. (Omhändertar synergier mellan områdena, 
genomför större lägesbilder och orsaksanalyser samt utvecklar 
arbetsmetoder, bå¨de internt och externt) 

 

Riskanalys 2020 

CKS kunskapsinriktning har genom rekrytering av ytterligare två utredare med 
relevant utbildning och erfarenhet fått bättre förutsättningar att motverka 
organiserad brottslighet och bedömningen är att det nu finns möjlighet att 
arbeta långsiktigt och strukturellt med att förebygga, försvåra och motverka 
organiserad brottslighet i Borås stad. 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fullmakt för stadsjurister 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander, 

Karin Adamsson, Anna Rusth-Borg samt upphandlingsjurist, Rasmus 

Lundqvist eller den någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla 

domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, 

fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller 

förkasta förlikningsförslag. 

Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får 

också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, 

motta och kvittera betalningar och säkerheter. 

Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får 

utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt. 

Denna fullmakt gäller t.o.m. 2020 års utgång. 

 

Datum 

2020-02-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00949 1.3.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2020-01-28 Magnus Widén  

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00949 1.3.1.4 

  

 

Fullmakt för stadsjurister 

Kommunstyrelsens beslut 

Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander, 

Karin Adamsson, Anna Rusth-Borg samt upphandlingsjurist, Rasmus 

Lundqvist eller den någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla 

domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, 

fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller 

förkasta förlikningsförslag. 

Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får 

också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, 

motta och kvittera betalningar och säkerheter. 

Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får 

utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt. 

Denna fullmakt gäller t.o.m. 2020 års utgång.        

Beslutet expedieras till 

1. Lars-Olof Danielsson, lars-olof.danielsson@boras.se 

2. Louise Streiby, louise.streiby@boras.se 

3. Åke Marmander, åke.marmander@boras.se 

4. Karin Adamsson, karin.adamsson@boras.se 

5. Anna Rusth-Borg, anna.rusth-borg@boras.se 

6. Rasmus Lundqvist, rasmus.lundqvist@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Justering i borgensåtagandet avseende ansökan från 

Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 

borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 

Skidlöparklubb. 

 

 

 

Datum 

2020-02-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-16 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00126 2.4.2.4 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-02-06 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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2020-03-02 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00126 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Justering i borgensåtagandet avseende ansökan från 

Borås Skidlöparklubb om anläggningslån. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 

borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 

Skidlöparklubb.            

Ärendet i sin helhet 

 Borås Skidlöparklubb beviljades av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 ett 

anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 000 kronor, för 

anläggande av ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, 

kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt vallabod.  I samma 

beslut beviljades kommunal borgen för externt lån kopplats till investeringen på 

maximalt 12 700 000 kronor. 

Efter det att Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunal borgen till 

Borås Skidlöparklubb har Borås Skidlöparklubb bildat ett fastighetsbolag, Borås 

Skidarena AB, med syfte att ta hand om projektering, genomförande och 

förvaltning av byggnaden. Borås Skidlöparklubb koncentrerar sig på 

verksamheten på skidstadion. 

Med anledning av att Borås Skidarena AB har bildats för projektering, 

genomförande och förvaltning av den nya anläggningen behöver 

borgensåtagandet justeras till att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 

Skidlöparklubb. Kommunstyrelsens bedömning är att detta inte påverkar i sak 

då det är samma projekt med samma innehåll.      

  

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärende Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 

2. Protokollsutdrag, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 
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Ulf Olson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Datum 
Borås 2020-01-29 

 

Vårt dnr 
 
Ert dnr 
 

 

Sida 
     1 

 

Handläggare: Tommy Jingfors    

 

 
 

Anmälningsärende till fritids- och folkhälsonämnden 
 
Bygget av en nytt klubbhus, inkluderande omklädningsrum för allmänheten, 
servering och kök, kontors- och mötesrum samt garage, förråd och vallabod pågår 
för fullt och beräknas bli klart senvåren 2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden och Kommunstyrelsen har beviljat ett 
anläggningslån till Borås skidlöparklubb för finansiering av projektet samt en 
kommunal borgen för det banklån Borås skidarena AB har tagit för resterande del 
av byggnationen. Borås skidlöparklubb har i sin tur bildat ett fastighetsbolag, 
Borås Skidarena AB, för att ta hand om projektering, genomförande och 
förvaltning av byggnaden, medan Borås skidlöparklubb koncentrerar sig på 
verksamheten på skidstadion.  
 
I kontakter mellan berörd bank förening/bolag samt Borås Stad har det 
uppkommit omständigheter kring själva borgensåtagandet, eftersom den är riktad 
till föreningen och inte till bolaget. Här behöver vi justera så att borgen istället 
tecknas med Borås skidarena AB och inte med Borås skidlöparklubb. I sak 
påverkar detta ingenting, utan ska ses som en formell ändring och ett besked till 
berörd bank. 
 
Anmälningsärendet skickas till Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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§ 25 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärenden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av  

anmälningsärenden.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 293 samt 
bilaga avseende Ansökan om anläggningslån till Bredareds IF för 
totalrenovering av klubbstugan Klockargården samt Ansökan om 
anläggningslån från Hestra IF för nya fönster, fasad, utbyte av gammal 
belysning med mera (2019-00107 3.6.7.2, 2019-00116 3.6.7.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-11-20-21-29 § 269 
avseende Svar på motion från Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström 
(C): Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet Knalleland! (2020-00001 
3.6.8.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 277 avseende 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2020-00010 
1.1.1.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-11-20-21-29 § 259 
samt bilagor avseende En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 
(2019-00222 3.1.1.0). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-09 § 519 avseende 
samt bilaga Borås Stads personalpolitiska riktlinjer (2020-00002 2.3.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation från Miljöförvaltningen 2019-
12-12 avseende Förslag till erfarenhetsinklassning och årlig kontrollavgift för 
Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, Borås (2019-00228 3.2.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 
2019-12-04 på Café Simon, Viskastrandsgatan 5, Borås gällande efterlevnaden 
av livsmedelslagstiftningen (2019-00104 3.2.18). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2020-01-09 från Miljöförvaltningen om 
riskklassning och årlig kontrollavgift för Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, 
Garvaren 15, Borås (2019-00228 3.2.1.8). 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänst: Anmälan av Föreläggande från Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund efter tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor på Träffpunkt Simonsland 11, Viskastrandsgatan 5, Borås 
Stad (2019-00215 2.8.2.2). 
 
Vinnova: Anmälan av Ändringsbeslut 2019-11-18 från Vinnova avseende SjöBo 
2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer (2017-00206 808). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av rapport avseende Elitidrottens 
anläggningar 2019 – Finansiering, kostnader och dialog med idrotten (2019-
00218 3.6.8.2). 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens beslut 2019-11-26 § 161 avseende Verksamhetsplan 2020 
för samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad (2019-
00158 3.7.3.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder november 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 
 
Trafikverket: Anmälan av Påskriven rapport och avslutad Åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för väg 1700 Dannike, Borås Stad (2019-00220 3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av justering i borgensåtagandet 
avseende ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av 
servicehus och omklädningsrum (2019-00038 3.6.7.2).       

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-03.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-04. 
 
Rätt utdraget intygar: 
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Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Solcellsanläggning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att lämna ett inriktningsbeslut till Borås Energi och Miljö AB som innebär att 

Borås Energi och Miljö AB ska fortsätta att: 

(1) utreda med syfte att bygga en andelsägd solcellsanläggning där DoU och 

elhandel sköts av Borås Energi och miljö AB (benämnt med alternativ 2 

i skrivelsen från bolaget) och/eller  

(2) utreda med syfte att starta en ekonomisk förening som investerar i en 

andelsägd anläggning (alternativt 3 i skrivelsen). 

 

 

Datum 

2020-02-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00129 3.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-02-03 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00129 3.3.1.0 

  

 

Solcellsanläggning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att lämna ett inriktningsbeslut till Borås Energi och Miljö AB som innebär att 

Borås Energi och Miljö AB ska fortsätta att: 

(1) utreda med syfte att bygga en andelsägd solcellsanläggning där DoU och 

elhandel sköts av Borås Energi och miljö AB (benämnt med alternativ 2 

i skrivelsen från bolaget) och/eller  

(2) utreda med syfte att starta en ekonomisk förening som investerar i en 

andelsägd anläggning (alternativt 3 i skrivelsen).        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har tidigare gett uppdrag till Borås Energi och Miljö AB att 

undersöka möjligheten att uppföra en solcellsanläggning. Borås Energi och 

Miljö AB har arbetat fram ett informations-PM där bolagets styrelse har kunnat 

ta del av olika alternativ.  Bolaget ser att det finns fyra olika alternativ till 

fortsatt arbete i uppdraget och önskar ett inriktningsbeslut från 

Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ska fatta ett inriktningsbeslut utifrån de olika alternativen 

som är: 

1. Ska Borås Energi och Miljö AB fortsätta utreda alternativet med en 

egen solcellsanläggning? 

2. Ska Borås Energi och Miljö AB återuppta elhandel till slutkund 

(privatpersoner) och fortsätta utreda alternativet med en andelsägd 

solcellsanläggning där DoU och elhandel sköts av Borås Energi och 

Miljö AB? 

3. Ska Borås Energi och Miljö AB fortsätta att utreda alternativet med en 

andelsägd solcellsanläggning som drivs av en ekonomisk förening (helt 

frikopplad från Borås Energi och Miljö AB ekonomiskt)? 

4. Ska Borås Energi och Miljö AB avvakta solcellsfrågan och endast göra 

en fortsatt utredning om marknadsförutsättningarna ändras? 

Kommunstyrelsen har informerat Borås Energi och Miljö AB vid Plupp-samtal 

i november 2019 att det är alternativ 2 som är det alternativ som ägaren vill att 

bolaget arbetar vidare med. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget påbörjar 
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detaljerade analyser för att kunna genomföra Kommunfullmäktiges beslut att 

bygga en solcellspark där allmänheten kan bli andelsägare.              

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2018-12-18 

 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB, ewa.bideberg@borasem.se 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



) 

 

 

 

 

 

 



) 



) 

 

 

 

 

 



) 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan ny idrottshall Fristad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ny idrottshall i 

Fristad till en beräknad investeringsutgift på 38 540 000 kr. Den utökade hyran 

för ny idrottshall skall delas 50-50 mellan Fritid- och folkhälsonämnden och 

Grundskolenämnden. Kommunstyrelsen tar i det här läget ingen ställning till 

hyreskompensation vilket Fritids- och folkhälsonämnden begärt. Detta får ske i 

sedvanlig ordning i kommande budgetprocess.     

 

 

 

Datum 

2020-02-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-18 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01077 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2020-02-11 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01077 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan ny idrottshall Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ny idrottshall i 

Fristad till en beräknad investeringsutgift på 38 540 000 kr. Den utökade hyran 

för ny idrottshall skall delas 50-50 mellan Fritid- och folkhälsonämnden och 

Grundskolenämnden. Kommunstyrelsen tar i det här läget ingen ställning till 

hyreskompensation vilket Fritids- och folkhälsonämnden begärt. Detta får ske i 

sedvanlig ordning i kommande budgetprocess.     

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden begär ett projekteringsuppdrag avseende ny 

idrottshall i Fristad till en beräknad investeringsutgift om 38 540 tkr. 

Motsvarande summa finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget 2020. 

Byggnationen ger Fristad GOIF utökade lokaler för sin innebandyverksamhet 

och det skapas även tillkommande lokaler för musikundervisning. 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan avseende en ny idrottshall i Fristad, under 

förutsättning att nämnden kompenseras för den utökade hyran. Dock bör den 

föreslagna schablonhyran fördelas lika mellan Grundskolenämnden och Fritids- 

och folkhälsonämnden, då principen vid tidigare tillfällen varit att vi har delat 

på hyreskostnaden, 50/50, eftersom Grundskolan är i hallen på dagtid och 

föreningar på kvällar och helger. 

Grundskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan för ny idrottshall i 

Fristad. Nämnden skriver att ett förtydligande bör göras ang. hyreseffekt utifrån 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan av ny idrottshall. För 

idrottshallen bör hyran fördelas 50 % var till Grundskolenämnden (GRN) och 

Fritids- och folkhälsonämnden (FoF). Detta ger att GRN kommer betala 

hälften av den utökade hyran för idrottshallen. Hyreseffekten för GRN blir 

därmed 1 851 730 kr.               

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens framställan 

2. Beslut från Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Beslut från Grundskolenämnden  
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Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Grundskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



























Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-29 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00217 2.6.1.1 

Ny idrottshall Fristad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan avseende en ny idrottshall i Fristad, under 

förutsättning att nämnden kompenseras för den utökade hyran. 

Dock bör den föreslagna schablonhyran fördelas lika mellan 

Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då principen vid 

tidigare tillfällen varit att vi har delat på hyreskostnaden, 50/50, eftersom 

Grundskolan är i hallen på dagtid och föreningar på kvällar och helger.   

Ärendet i sin helhet 

En ny idrottshall i Fristad ger föreningarna i allmänhet och Fristad GOIF i 

synnerhet, betydligt bättre förutsättningar än vad de har idag. Förberedelser och 

planering har tillsammans med föreningen pågått under många år, så det är en 

efterlängtad hall som nu blir verklighet i Fristad. 

I ett första skede diskuterades att Fristad GOIF skulle bygga en egen idrottshall 

med ett stöd från Borås Stad genom ett anläggningslån. Föreningen 

projekterade och la ned mycket tid på förberedelser, dock landade föreningen i 

att åtagandet var för stort. Därefter startade en ny process genom den så kallade 

lokalresursplanen i Borås Stad. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan 2019-12-10 från Lokalförsörjningsnämnden

Samverkan 

Samverkan har skett med Fristads GOIF och Grundskolan under 

projektperioden. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. Lokalförsörjningsnämnden
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17 Dnr FOFN 2019-00217 2.6.1.1 

Ny idrottshall Fristad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende en ny idrottshall i Fristad, under 
förutsättning att nämnden kompenseras för den utökade hyran. 

Dock bör den föreslagna schablonhyran fördelas lika mellan 
Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då principen vid 
tidigare tillfällen varit att vi har delat på hyreskostnaden, 50/50, eftersom 
Grundskolan är i hallen på dagtid och föreningar på kvällar och helger.   

Sammanfattning av ärendet 

En ny idrottshall i Fristad ger föreningarna i allmänhet och Fristad GOIF i 
synnerhet, betydligt bättre förutsättningar än vad de har idag. Förberedelser och 
planering har tillsammans med föreningen pågått under många år, så det är en 
efterlängtad hall som nu blir verklighet i Fristad. 

I ett första skede diskuterades att Fristad GOIF skulle bygga en egen idrottshall 
med ett stöd från Borås Stad genom ett anläggningslån. Föreningen 
projekterade och la ned mycket tid på förberedelser, dock landade föreningen i 
att åtagandet var för stort. Därefter startade en ny process genom den så kallade 
lokalresursplanen i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan 2019-12-10 från Lokalförsörjningsnämnden

Vid protokollet 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2020-02-03. 

Håkan Eriksson (C) Annette Nordström (M) 
Ordförande  
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Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-04. 

Rätt utdraget intygar: 

Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00189 3.5.4.0 
 

  

 

Projekteringsframställan för ny idrottshall Fristad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka projekteringsframställan för ny idrottshall i Fristad.         

Ärendet i sin helhet 

Utökning av fristadhallen ger fristadskolan och Gula skolan bättre möjligheter 

till idrottsundervisning. I och med den utökade timplanen i idrott är dagens hall 

nyttjad fullt ut och kan inte ta emot det utökade behovet. Ny musiksal kommer 

även inrymmas i byggnation av idrottshallen.  

Ett förtydligande bör göras ang hyreseffekt utifrån Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan av ny idrottshall. I skrivelse framgår följande 

hyresbeskrivning; 

Ny schablonhyra GRN    169 050 kr (Avser Musiksal) 

Ny schablonhyra FoF 3 365 360 kr (Avser Idrottshall, omklädning etc) 

 

För idrottshallen fördelas hyran 50 % var till Grundskolenämnden (GRN) och 

Fritids- och folkhälsonämnden (FoF). Detta ger att GRN kommer betala 

hälften av den utökade hyran för idrottshallen där beloppet redovisas gentemot 

FoF.  

Hyreseffekten för GRN blir därmed 1 851 730 kr.               

 

                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Brotorpsgatans LSS ombyggnation 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 

Brotorpsgatans LSS ombyggnad, Brotorpsgatan 3, Kadriljen 12, förutsatt att 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2020-02-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-18 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00105 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2020-01-31 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00105 2.6.1.1 

  

 

Brotorpsgatans LSS ombyggnation 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan under förutsättning 

att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende Brotorpsgatans LSS 

ombyggnation, Brotorpsgatan 3, Kadriljen 12.        

Ärendet i sin helhet 

Brotorpsgatans LSS används sedan en tid tillbaka inte längre som 

korttidsboende vilket gör lokalen disponibel för ombyggnation. Projektet 

innebär att Brotorpsgatans LSS anpassas för att fungera som ett barnboende 

med tre st lägenheter. Sociala omsorgsnämnden har i dagsläget behov av en 

lägenhet och antalet för att täcka framtida behov bedöms till tre. 

Ombyggnationen sker inom befintlig huskropp. Investeringsutgiften beräknas 

till 5 000 000 kr.  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 januari 2020 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna anslagsframställan för Brotorpsgatans LSS ombyggnation, 

Brotorpsgatan 3, Kadriljen 12. 

Investeringsutgiften på 5 000 000 kr finns med i Kommunfullmäktiges 

investeringsbudget 2020. 

Lokalförsörjningsnämnden begär anslag direkt utan att först göra en 

projekteringsframställan till Kommunstyrelsen. Anledningen är att nämnden 

har som ambition att byggstarten ska vara sommaren 2020 med inflyttning 

preliminärt i årsskiftet 2020/21. Med anledning av att det är ett mindre 

byggprojekt kan undantag göras från att en anslagsframställan ska föregås av en 

projekteringsframställan. Kommunstyrelsen förutsätter att 

Lokalförsörjningsnämnden styr mot att de planerade åtgärderna ryms inom 

tilldelat anslag.              

 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Brotorpsgatans LSS ombyggnad från 

Lokalförsörjningsnämnden   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
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2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 





























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Extra medel till välfärden 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020. 

Nämnd   Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden  4,0 mnkr 

Grundskolenämnden  7,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildn.nämnden 5,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden  11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden  4,0 mnkr 

 

Datum 

2020-02-27 Ulf Olsson    

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00219 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

   

  Avdelningschef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Extra medel till välfärden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020. 

Nämnd   Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden  4,0 mnkr 

Grundskolenämnden  7,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildn.nämnden 5,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden  11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden  4,0 mnkr 

Ärendet i sin helhet 

Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 

och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 

Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 

och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 

utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 

statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 

aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 

del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 

Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som 

hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi 

redan har idag. Medlen som nu föreslås att fördelas till nämnderna skall därför 

ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. 

Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för 

att skapa ekonomiskt utrymme framåt. För 2021 bedöms skatteunderlaget öka 

med ca 3 % varav volymökningar för demografiska förändringar hos våra 

målgrupper kan uppskattas till nästan 1 %. Utgångsläget inför budgetarbetet är 

således ansträngt hos Borås liksom flertalet andra kommuner. Handlings-

beredskap inför budarbetet är nödvändigt. Det kan inte uteslutas att våra 
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verksamheter får förbereda sig på effektiviseringskrav likt de som lades ut 2019-

2020. 

Kommunstyrelsens uppfattning är att nämnderna är bäst lämpade att avgöra 

om medel ska avsättas direkt ut till förvaltningarnas enheter, avsättas till 

engångskostnader eller hanteras centralt av förvaltningen för att ha en 

handlingsberedskap inför Budget 2021. 

Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 

negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 

nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 15,0 mnkr avsätts därför centralt för att 

kunna hantera de osäkerheter vi står inför. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2020 med 

ambitionen att tillskottet skall vara en generell nivåhöjning även 2021 och 

framåt: 

 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden 4,0 mnkr 

Grundskolenämnden 7,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden 4,0 mnkr 

Central Välfärdsbuffert 15,0 mnkr 

SUMMA 57,0 mnkr 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Roger Cardell 

   Budgetchef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Det Samverkansavtal för stadstrafiken i Borås, som Kollektivtrafiknämnden i 

Västra Götalandsregionen godkände 6 februari 2020, godkänns även av Borås 

Kommunstyrelse. 

 

 

 

Datum 

2020-02-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-18 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00163 3.3.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2020-02-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00163 3.3.4.0 

  

 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Det Samverkansavtal för stadstrafiken i Borås, som Kollektivtrafiknämnden i 

Västra Götalandsregionen godkände 6 februari 2020, godkänns av Borås 

Kommunstyrelse. 

        

Sammanfattning 

En bakgrundsbeskrivning har lagts till i kap 1 Bakgrund där vi även förtydligar 
att samverkansavtalet är frivilligt för parterna att ingå och kan anses vara en 
överenskommelse mer än ett avtal.  
 
I kap 2 Avtalsparter har Västtrafik AB har lagts till som ny part.  
Under kap 4 Åtagande och genomförande har ändringar gjorts för att förtydliga 
och förenkla:  
- Stadstrafikforum kan även initiera frågor, i tillägg till att samråda och 
gemensamt bereda frågor.  

- En gemensam formulering som täcker alla parters åtagande har tagits fram.  

- Vad som skall hanteras inom uppdraget för Stadstrafikforum har lagts till.  

- Samverkansavtalet i sig innebär inte några ekonomiska åtaganden.  

- Frågor av mer detaljerad karaktär ska hanteras inom ordinarie trafikprocesser.  
 
Under kapitel 5 Organisation för samråd mellan förtroendevalda har följande 
tillägg gjorts: Respektive part utser sina representanter, parterna har rätt att 
ändra representationen och att regionen är sammankallande.  
 
Under kap 6 Organisation för samråd mellan förtroendevalda har det 
tillkommit ett förtydligande om att ytterligare former för samverkan kan 
etableras. Smärre språkliga ändringar och flytt av text har gjorts. 
  
I övrig finns ett större fokus på hållbara transporter i uppdrag och ansvar i 

förslaget.                

Ärendet i sin helhet 

 
Västra Götalandsregionen genom Kollektivtrafiknämnden och Borås stad 
tecknade år 2012 ett samverkansavtal där samverkan mellan kommunen och 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserades.  
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Det övergripande målet i samverkansavtalet är att tillsammans verka för ett ökat 
kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen.  
Trafikförsörjningsprogrammet som är upprättat enligt Lag om kollektivtrafik 
(SFS 2010:1065) och andra strategiska dokument som är upprättade av regionen 
och kommunerna anger inriktning för arbetet.  
 
Stadstrafikforum beslutade i april 2019 att avtalet skulle ses över eftersom inga 
revideringar hade genomförts sedan avtalet togs fram. Trafikförsörjnings-
programmet revideras för närvarande, påverkar samverkansavtalets skrivningar 
och med den antagna kollektivtrafikplanen finns styrningen framåt. 
Stadstrafikforum har även utökats med en representant från Västtrafiks styrelse. 
Dessutom har en generell översyn av samverkansavtalets skrivningar 
genomförts. 
  
En bakgrundsbeskrivning har lagts till i kap 1 Bakgrund där vi även förtydligar 
att samverkansavtalet är frivilligt för parterna att ingå och kan anses vara en 
överenskommelse mer än ett avtal.  
I kap 2 Avtalsparter har Västtrafik AB har lagts till som ny part.  
Under kap 4 Åtagande och genomförande har ändringar gjorts för att förtydliga 
och förenkla:  
- Stadstrafikforum kan även initiera frågor, i tillägg till att samråda och 
gemensamt bereda frågor.  

- En gemensam formulering som täcker alla parters åtagande har tagits fram.  

- Vad som skall hanteras inom uppdraget för Stadstrafikforum har lagts till.  

- Samverkansavtalet i sig innebär inte några ekonomiska åtaganden.  

- Frågor av mer detaljerad karaktär ska hanteras inom ordinarie trafikprocesser.  
 
Under kapitel 5 Organisation för samråd mellan förtroendevalda har följande 
tillägg gjorts: Respektive part utser sina representanter, parterna har rätt att 
ändra representationen och att regionen är sammankallande. 
  
Under kap 6 Organisation för samråd mellan förtroendevalda har det 
tillkommit ett förtydligande om att ytterligare former för samverkan kan 
etableras. Smärre språkliga ändringar och flytt av text har gjorts. 
  
I övrig finns ett större fokus på hållbara transporter i uppdrag och ansvar i 

förslaget. 

Avtalen har tagits fram i samråd med berörda tjänstemän och politiker Borås 

Stad. 

Beslutsunderlag 

1. Samverkansavtal Borås Stad_VGR_VT.pdf   

Beslutet expedieras till 

1. Leif.magnusson@vgregion.se 

2. Sara.Karlsson@vasttrafik.se 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Förslag 2019-12-19 
SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE BORÅS STADSTRAFIK 

Ersätter tidigare samverkansavtal som undertecknades av parterna 2013-12-18 

 

1. Bakgrund 
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och Västtrafik regleras i 

dokumentet Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland, 2017-12-13. I detta 

dokument föreslås att samverkansavtal upprättas mellan Västra Götalandsregionen och 

berörda kommuner. Samverkansavtalen, som är frivilligt för parterna att ingå och är en 

överenskommelse, syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens 

utveckling i respektive stadstrafikområde samt att säkerställa att samverkan sker. 

Detta samverkansavtal har huvudsakligen samma struktur och innehåll som tidigare 

samverkansavtal. Västtrafik AB har tillkommit som ordinarie medlem. Justeringar och 

förtydliganden har också genomförts. 

2. Avtalsparter 
Med parterna avses Västra Götalandsregionen genom dess kollektivtrafiknämnd, nedan kallat 

regionen, samt Borås Stad och Västtrafik AB. 

3. Syfte och mål med samverkan 
Syftet med detta samverkansavtal är att formalisera samverkan mellan parterna. Det handlar 

om att säkerställa att samhällsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikens 

utveckling går hand i hand. 

Målet är att tillsammans verka för ett ökat hållbart resande och en ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken i förhållande till bilen. 

Inriktningen för arbetet anges i Trafikförsörjningsprogrammet som ska upprättas enligt Lag 

om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och andra strategiska dokument som staden och regionen 

upprättat, exempelvis utvecklingsplaner för kollektivtrafiken. 

4. Åtagande och genomförande 
Forumets uppgift är att initiera, samråda och gemensamt bereda frågor samt ta fram 

rekommendationer till parternas beslutande organ. Beslut fattas av respektive parts 

organisation. 

Parterna åtar sig att gemensamt utifrån sina respektive roller verka för 

 

 en utveckling av stadens kollektivtrafik som stödjer en hållbar samhällsutveckling.  

 en utbyggnad av transportinfrastrukturen som stödjer kollektivtrafikens utveckling.  

 en samhällsplanering där stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling stödjer 

varandra.  
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För att gemensamt kunna genomföra ovanstående åtaganden ska parterna i stadstrafikforum 

 föreslå och bereda gemensamma utvecklingsprojekt inom stadstrafiken och frågor 

gällande utveckling av hållbart resande. 

 följa upp fastställda måldokument för stadstrafikens utveckling. 

 gemensamt verka för en breddad finansiering i genomförande av utvecklingsprojekt. 

 

Överenskommelsen innebär i sig inga ekonomiska åtaganden att finansiera kollektivtrafik 

eller infrastrukturinvesteringar. 

Detaljfrågor ska hanteras mellan kommun och Västtrafik inom ordinarie process för 

trafikplan. 

5. Organisation för samråd mellan förtroendevalda 
Stadstrafikforum utgörs av politiska representanter som utses av respektive part. 

Representanterna utses för aktuell mandatperiod och parterna har rätt att under 

mandatperioden ändra representationen i forumet. Regionen är sammankallande och har 

ordförandeskapet i stadstrafikforum. Kommunen representeras av de kommunalråd som har 

kollektivtrafikfrågor under sitt programområde. Regionen representeras av 

kollektivtrafiknämndens två ledamöter i det delregionala kollektivtrafikrådet. Västtrafik 

representeras av en utsedd representant från Västtrafiks styrelse. 

Parterna ska träffas minst en gång per halvår. Vid dessa möten sker löpande avstämning kring 

frågor för att kontinuerligt utveckla stadstrafiken i samklang med samhällsplaneringen. 

Ytterligare möten utöver halvårsmötena kan initieras av endera parten. Uppföljning och 

utvärdering av samarbetsformerna ska ske kontinuerligt och regelbundet. Vid mötena deltar 

även tjänstemannaberedningen samt eventuellt övriga, av parterna utsedda, adjungerande 

parter.  

Avstämning med det delregionala kollektivtrafikrådet ska ske i frågor som även berör andra 

av delregionens kommuner.  

6. Organisation för samråd mellan tjänstemän 
Parterna utser representanter till en tjänstemannaberedning som träffas regelbundet och 

bereder ärenden inför stadstrafikforum. 

Tjänstemannaberedningen ska stämma av upprättade utvecklingsprojekt och andra strategiska 

dokument. Vidare kan avstämning ske av trafikering, infrastruktur, samhällsplanering, 

resandeutveckling, information och marknadsföring av stadstrafiken på en strukturell och 

strategisk nivå. 

I frågor som berör angränsande kommuners trafik till och från stadstrafikområdet samt 

strategisk samhällsplanering kan representanter för dessa kommuner bjudas in. Samverkan 

ska också ske med kommunalförbundets tjänstemannaberedning i frågor som även berör 

andra kommuner.  

Inom ramen för trafikupphandlingar på en operativ nivå kan även ett samverkansforum 

upprättas, också kallat trepartssamverkan, mellan kommun, Västtrafik och upphandlad 

trafikentreprenör. 
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7. Avtalets giltighet 
Avtalet gäller tills vidare med ett års uppsägningstid. Parterna kan revidera avtalet vid behov 

och efter överenskommelse. 

 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort Ort 

Datum Datum 

För Västra Götalandsregionen För Borås Stad 

Kollektivtrafiknämndens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

 

 ..........................................................   ..........................................................  

Ulrika Frick Ulf Olsson 

 

Ort 

Datum 

För Västtrafik AB 

Västtrafiks styrelseordförande 

 

 ..........................................................  

Peter Hermansson 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av Riktlinjer för resor 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor               

 

 

 

 

Datum 

2020-02-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-18 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-10 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00772 1.2.2.1 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2020-02-07 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00772 1.2.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Riktlinjer för resor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor               

Ärendet i sin helhet 

Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 

och har reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller 

dokumentet till och med året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell 

rekommenderade sätt att agera. Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen 

hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva resor.  

Riktlinjerna för resor bygger på fyra principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer. 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.    

Följande ändringar har gjorts i styrdokumentet: 

Ordet förnybara bränslen har bytts ut till hållbara bränslen för att 

undvika att vi använder icke hållbara bränslen, till exempel palmolja. 

1. Under ”Kortare resor” har en del av meningen tagits bort: I närområdet 

ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång när detta är rimligt. 

2. Under ”Längre resor” är andra meningen ändrad från: 

”Flyg ska användas endast om annat av tids- och kostnadsskäl inte är 

rimligt.” 

Till: 

”Flyg ska användas endast om andra alternativ, efter noggrann 

avvägning, bedöms orimliga”. 

3. Under ”Längre resor” är en mening tillagd:  

För resor till Danmark och Tyskland samt grannländer ska alltid tåg 

undersökas som första alternativ. Vid upphandling av resebyråtjänster 
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ska höga krav ställas på kunskap och tekniska förutsättningar för att 

kunna boka långväga tågresor. 

4. Under ”Parkering” har följande mening lagts till: 

”I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att 

ladda dessa vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer 

Borås Stads plan för laddinfrastruktur för elfordon.”  

           

Beslutsunderlag 

1. Komplettering till Miljö- och konsumentnämndens beslut om revidering av 

riktlinjer för resor, 2020-02-06 

2. §351 Revidering av riktlinjer för resor, 2020-02-05  

   

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 

 



 Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Riktlinjer för resor
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008, 23 februari 2012, 16 juni 2016 
och XX 2019
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i 
riktlinjerna. 

Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023 
Gäller för: Alla nämnder och bolag

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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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Mål
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen 
fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara 
enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. 

Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och 
ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna ansvarar för att riktlinjerna för resor ingår i introduktionen 
av nyanställda, och att verksamheter med regelbundna resor ruttplanerar dessa.

Fordon

Busskort och cyklar

Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även Tekniska 
förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.

Personbilar

Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens personbilar. Servicekontoret beställer och förvaltar 
bilarna, och leasar dem till förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon ska ske med hänsyn till 
Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. I första hand ska biogas- och elfordon 
väljas, i andra hand fordon som drivs av andra hållbara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt 
regeringens senaste definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.

Bränsle

Vid tankning ska det mest hållbara bränslet väljas om alternativ finns. Oftast är biobaserade bränslen 
ett bra val, skulle rekommendationen ändras meddelas det via lämpliga kanaler.

Privata fordon i tjänsten

Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten, och anställda har ingen skyldighet att använda 
sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten betalas bara om kommunägd bilinte finns att tillgå. 
Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av närmaste chef.

Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna ärenden.

Kortare resor

I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång. För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i 
första hand. I andra hand ska andra kommunägda bilar användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.



Längre resor

Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Flyg ska användas endast om andra alternativ, 
efter noggrann avvägning, bedöms orimliga. Flygresor med slutdestination Stockholm, samt andra 
flygresor av motsvarande längd, görs endast i nödfall. För resor till Danmark och Tyskland samt 
grannländer ska alltid tåg undersökas som första alternativ. Vid upphandling av resebyråtjänster 
ska höga krav ställas på kunskap och tekniska förutsättningar för att kunna boka långväga tågresor.

Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har avtal med. Beställning ska ske i god tid eftersom 
det kan ge lägre pris. 

Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I första hand ska kommunens fordon användas.

Alternativ till resor

Alla ska sträva efter att minska antalet körda mil genom att ersätta resor med till exempel telefonsamtal, 
telefonmöten, videokonferenser och chattkonferenser.

Egna möten

Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare 
att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om hur man tar sig till mötet med kollektivtrafik och 
uppmuntra till samåkning.

Ekonomi och arbetsmiljö

Trafiksäkerhet

Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.

Parkering

Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt motorvärmare 
som drivs av bilens batteri. I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda 
dessa vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för laddinfrastruktur 
för elfordon.

Sparsam körning

Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam körning 
och trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas utbildningen.

Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål och klimatkompensation. Förvaltningarna och 
bolagen ska analysera sina resor och transporter för ständiga förbättringar. 

Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen.

Följande ska redovisas:

• Flygresor

• Antal mil som körts med kommunägda bilar.

• Resor med privat bil i tjänsten.

• Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och skadekostnader för
respektive förvaltning.
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande detaljplan för Hulta 4:41 m.fl. 
Storegårdsgatan, Borås. Se dnr 2012-00111 
 
 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

 

 

 

 

Datum 

2020-02-12 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-19 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med planen är att möjliggöra 45-55 bostader i området. Största delen av 

planområdet har tidigare varit handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte 

är i drift längre. Planen bidra därmed till att området som har stått öde några år 

kan bebyggas och att befintlig infrastruktur nyttjas. Kollektivtrafik finns inom 

gångavstånd.  

Förutom området där handelsträdgården fanns så kompletteras området för nya 

bostäder mellan Hulta Ängar och bostäderna längs Storegårdsgatan.  

Området har en lantlig karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med 

närheten till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets utformning 

ska hållas småskalig. Framförallt planeras det för par-/rad-/kedjehus men det 

blir även möjligt att bygga mindre flerbostadshus och villor. 

Enligt förslaget ska exploatören förvärva mark av kommunen. Innan antagande 

av detaljplanen ska exploatören teckna erforderliga avtal med kommunen.             
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Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan) 

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011‐1781 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i 

planarbetet: Samråd 

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar just nu med en ny detaljplan, som finns ute på 

samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom planområdet som tidigare 

varit planlagt för handelsträdgård och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. Inom 

området är det möjligt att bygga ett 40‐tal bostäder i form av villor, parhus, radhus och mindre 

flerbostadshus. Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden som styr omfattningen av 

planområdet. Avsikten är att skapa ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 

landskapet och kulturmiljön. 

 

Samrådstiden pågår 24 januari–21 februari. 

 

Ta del av handlingarna 

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på denna sida längre ner och i Stadshuset 

på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta 

emot dig. 

 

Samrådsmöte 

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset våning 7 

samhällsbyggnadsnämndens sessionssal den 6 februari kl. 17‐ 18.30. På mötet kommer 

representanter från kommunen att berätta om detaljplanearbetet och svara på frågor. 

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 

Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 februari via e‐post till detaljplanering@boras.se. Ange 

planens diarienummer (BN2011‐1781), 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. 



 

 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012‐12‐03 i beslut §596 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att 

pröva möjligheten att upprätta detaljplanen. 

 

Samhällbyggnadsnämnden beslutade 2012‐12‐13 i belslut § SBN 2012‐341 att ge 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande om 

positivt planbesked. 

 

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan 

webbplats, öppnas i nytt fönster. 



Detaljplan för del av Hulta,

Hulta 4:41 m.fl., (Storegårdsgatan)

BN 2011-1781

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
området. Största delen av planområdet har tidigare varit 
handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift 
längre. Förutom området där handelsträdgården fanns så 
kompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig 
karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten 
till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets 
utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det 
för par-/rad-/kedjehus men även mindre flerbostadshus och 
villor möjliggörs. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet som tidigare varit planlagt till handelsträdgård 
och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. 
Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden 
som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa 
ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 
landskapet och kulturmiljön.  

Planområde
Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet 
återfinns Hulta Ängars korttidsboende och Ekarängsgårdens 
förskola samt ett villaområde, ett par hundra meter söder om 
området ligger Trandared och i sydost ligger Kransmossens 
friluftsområde. Planområdet är ca 1.5 hektar stort och ägs av 
Tomtarvid AB och Borås Stad. Planområdet omfattas inte av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som 
berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan 
främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även 
natur, lokalgata och bostad inryms till viss del inom det 

aktuella området. För P276 berörs endast mark som är 
planlagd till park i nuläget,  detsamma gäller för P665 där 
aktuell mark är planlagd till park. Genomförandetiden har 
gått ut för samtliga berörda detaljplaner. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-
nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det 
fanns en möjlighet att utöka planområdet.  

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  
 
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Storegårdsgatan, Borås Stad, upprättad den 20 januari 2020

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

P593

P276

P665

Planmosaik- gällande detaljplaner.Ungefärligt planområde.
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Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om den befintliga stadsdelen 
Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 
från Storegårdsgatan som passerar ett befintligt villaområde 
bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 
och enplansvillor med träfasad. I närområdet finns också 
Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 
korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handelsträd-
gård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är nu 
rivna och övrig befintlig bebyggelse kopplat till Handels-
trädgården planeras också att rivas. Inom planområdet finns 
ytterligare en befintlig bostad som inte planeras att rivas utan 
den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-
området Kransmossen är påtaglig och sydöst om området 
finns betesmark innan naturen övergår till främst skog. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kompletterar och utökar den befintliga 
strukturen från Hulta och söderut men lämnar kvar en 
korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta.
Den tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, 

rad- och enbostadshus samt i nordost mindre flerbostadshus i 
tre våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 
45-55 bostäder.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 
och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 
till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 
till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 
För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 
friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 
än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 
planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 
att ta hänsyn till och i det området planeras mindre flerbo-
stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 
Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 
sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 
ses över och flyttas något. 

Historik och kulturmiljöer 
I trakterna runt Hulta och Trandrared fanns det förr ett fler-
tal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hanssons 
handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest fanns 
det 18 handelsträdgårdar i området men nu har de flesta 
tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder när 
Hulta och Trandared växt fram. 
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Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött.

3. Gator och trafik
Gatunät
Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-
områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop 
med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets 
trafik kommer att ansluta via Hulta/Storegårdsgatan.

Gång- och cykeltrafik 
Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-
dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-
tan har en mindre trottoar fram till planområdet. Det finns 
cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop 
området med Borås centrala delar.

Kollektivtrafik
Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-
området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter, 
Södra Älvsborgs sjukhus 10 minuter, Södra torget 15 minuter 
och Borås central 20 minuter. 

Biltrafik 
200 meter norr om området ligger den högt trafikerade 
Trandaredsgatan som är huvudledför både Hulta/Sörmarken 
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket 
är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar. 

Bostäder
Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas. 

Arbetsplatser
Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men 
planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter 
med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta 
kan nås till fots på cirka 15 minuter. 

Offentlig service
Flera förskolor finns inom ett avstånd på 600 meter. Två 
grundskolor återfinns inom cirka 800 meter. 

Kommersiell service 
Det finns matbutiker, restauranger och annan kommersiell 
service både på Trandared och Hulta. 

Tillgänglighet 
Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små 
och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten 
inom fastigheten bedöms inte finnas.  

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-
heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för 
närliggande bostäder. 

2019-10-22 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275& 1/1
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Förbättringar för gång- och cykeltrafiken kan bli aktuellt vid 
Storegårdsgatan men befintlig trottoar bedöms i nuläget som 
tillräckligt. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
planområdet innebär detta att den förväntade trafikalstringen 
bedöms till cirka 250 bilförflyttningar. I dagsläget är en del 
av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-
rerar bilförflyttningar. Den aktuella handelsträdgården är 
inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 
möjliggöra ett antal bilförflyttningar per dag. Konsekvensen 
skulle således vara större om hela området som planlades 
innefattade exempelvis naturmark. Befintliga gator och vägar 
i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för den trafik som ett utbyggt planområdet förväntas gene-
rera.

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 
på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 
på var i staden eller utanför staden trafikanterna kommer att 
ha sina målpunkter. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 

och andra funktioner samt till Borås centrum kan flertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 
trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Planområdet finns på en plats med goda förutsättningar för 
att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 
att det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
läge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
negativt. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

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

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig avrinning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs Storegårdsgatan fram till 
planområdet. Möjlighet finns att ansluta kommande bostäder 
till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. En 
transformatorstation behövs inom planområdet och kommer 
att anläggas på den östra sidan av Storegårdsgatan. Ett 
E-område finns på plankartan som säkerställer att mark för 
transformatorstation finns tillgänglig.  

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet gene-
rerar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Bilparkering 
Parkering löses inom respektive fastighet eller med en 
gemensam lösning för tillkommande bebyggelse i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Området kommer att angöras från Storegårdsgatan. 

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka en kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Bebyggelseförslag/Vision för området. Förslaget är ett ungefärligt exempel.

2019-12-17Skala 1:800 (A3)

0 10 20 30 40 50m

BEF. FASTIGHET

ODLING OCH 
GEMENSAMHETSYTA

LEK
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I den nordöstra delen av planområdet finns det ledningar 
i nuläget, vissa kommer att ligga kvar på samma plats där 
u-området återfinns i plankartan medan en ledning kommer 
att flyttas.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 
och 200 m.ö.h. med de högsta nivåerna i den norra delen. 
Större delen av planområdet är en före detta handelsträdgård 
som tagits ur drift. Men det finns också tidigare oexploate-
rade ytor som består av en skogsdunge och en grusad och 
gräsbeklädd lucktomt. I området finns också en villa med 
tillhörande trädgård. 

Biologisk mångfald
I skogsdungen finns en variation av främst lövträd exem-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-
synpunkt. Viss mark har tidigare varit oexploaterad och de 
biologiska värden som finns där försvinner men i samman-
hanget handlar det varken om stora ytor eller stora värden. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktagen och 
saknar i stort naturvärden. 

Lek och Rekreation
Två lekplatser finns cirka 150 meter från planområdet. Direkt 
väster om området finns naturområdet Västergårdshagen 
vilket är en skogbeklädd kulle. Kransmossen finns också i 
närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
friluftsområdet. Där finns fotbollsplaner, grillplats, pulka-
backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder 
varav en är en kulturled som passerar planområdet.

Hushållning med naturresurser
I arbetet med planområdets utformning har marken i 
området valts ut sett till det område som kan exploateras 
utan att störa områdets natur, kultur och friluftsvärden 
mer än nödvändigt. Grusvägen mellan Hulta Ängar och 
Trandared har setts som en naturlig gräns för exploatering 
och mer lantlig miljö. Söderut finns ett grönt stråk mellan 
Västergårdshagen och skogarna österut och därför blev den 
södra gränsdragning naturlig att behålla kring ungefär den 
yta som varit ianspråktagen av den tidigare Handelsträdgår-
den. I nordöst i planområdet tas viss naturmark i anspråk och 

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild
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den marken har bedömts ha ringa naturvärden. Området där 
Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras 
vilket är positivt ut miljösynpunkt.

Grönområdesplan
Området befinner sig i ett område som pekas ut i Grönom-
rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde 
innebär att området befinner sig i kantzonen av ett område 
som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet. 

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är 
utpekat som klass II. En del av planområdet är också utpekat 
i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan” 
vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i 
planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden.

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: Strövområde
Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde 
med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. 
Kransån rinner genom området, där det finns flera bäck-
raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, 
elljusspår och vandringsleder. Elljusspåret är asfalterat och 
används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs 
skidspår. I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed 
motionsspåret finns ett utegym. Inom området finns fotbolls-
plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar.
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Om-
rådet har höga frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och 
mycket höga bevarandevärden. Delar av området har värden 

för lokal utveckling. 

Klass I
Västergårdshagen: Stadsdelspark
I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärds-
gårdar och hagar och ett område med kolonilotter. Här finns 
naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och 
naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen 
har höga naturvärden och rekreationsvärden. 

Klass II Vid kullen 
Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-
gårdshagen. Parken har besöks och stadsvärden. 

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är 
området strax söder om området som en viktig grön kil in 
i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen och 
vidare mot Ollonstupet. Detta är utpekat i Borås Stads 
översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-
tionsperspektiv är önskvärda att säkerställa eller vid behov 
utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta 
har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och 
planläggningen planeras att efterföljas av ett markbyte mellan 
kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen 
utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken 
så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden. 

Geoteknik
WSP har upprättat ett tekniskt PM baserat på arkivstudier för 
att översiktligt redogöra de geotekniska förhållandena och ge 
rekommendationer fortsatta utredningar. Deras bedömning 
är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt 
goda och att byggnader i en till två våningar troligen kan 
grundläggas med platta på mark. 

Skillnader kan dock förekomma gällande de geotekniska 
förutsättningarna i form av lösjord som är sättningsbenäget 
och kan kräva utschaktning beroende på djup, beskaffenhet 
samt ytligt berg som kan kräva sprängning. Vid uppfyllnad/
höjning av befintlig marknivå eller avschaktning av mer 
låglänt terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt 
eventuella stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid 
denna ytterligare belastning. 

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas 
oförstärkt (normalt sätt) efter urschaktning av organisk jord. 
Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte 
besvarats.

WSP:s PM rekommenderar att en översiktlig utredning utförs 
där syftet med undersökningen är att bestämma: 
- Bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till 

Karta Grönområdesplan..
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grundplattor, VA-ledningar och massbalans på grund av 
eventuella nivådifferenser inom det berörda området. 
- Jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa 
eventuella lösa jordlager. 
- Jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få 
parametrar på jorden samt påvisa berg.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 
odling i växthus har bedrivits. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2015) 
och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit föro-
reningar som behöver saneras innan dess att bostäder kan 
byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, arsenik, 
kvicksilver, kadmium och zink har påträffats. 

Ytterligare komplettering av undersökningarna kommer att 
krävas och marken kommer att saneras för att uppnå Natur-
vårdsverkets riktvärden för bostäder. Vid komplettering av 
den kompletterade markundersökningen ska metallföro-
reningen kring provpunkt 1502 avgränsas horisontellt och 
undersöka huruvida det förekommer någon förorening i 
marken där det tidigare funnits en oljecistern i förrådets 
källare. Innan provtagning sker ska provtagningsplan skickas 
till kommunens miljöförvaltning. Mer information kring 
förorenad mark finns i de miljötekniska utredningarna som 
finns som bilagor till planbeskrivningen. 

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berör inte strandskyddat område.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskri-
das genom exploateringen som medges i detaljplanen.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen innebär att fler människor 
rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 
Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-
vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 
nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus och det kommer 
innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 
redan bor i området. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 
meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

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

Planområdet befinner sig i ett område med begränsad trafik, 
Storegårdsgatan är av villakaraktär och de trafikmängderna 
inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 
upphov till sådana trafikmängder som innebär att gällande 
riktvärden för buller riskerar att överskridas. I kommunens 
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översiktliga bullerkartläggning visar att buller från närlig-
gande Trandaredsgatan inte riskerar att överskrida några 
gränsvärden för planområdet. 

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 GATA1 gäller för en liten del av planområdet 
och innebär att den delen planläggs som kommunal lokal-
gata.

PARK inom område där denna användning gäller får det 
finnas gång- och cykelvägar. Områdena ska vara tillgängliga 
förallmänheten och syftar till att knyta ihop olika grönområ-
den och stråk i området. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Övrig mark i området är kvartersmark med beteckningen 
BE1. Bokstaven B står för bostäder och E1 för transformator-
station. Bestämmelsen innebär att inom området så får både 
bostäder och transformatorstation byggas. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Plankartan innehåller tre olika typer av bestämmelser som 
reglerar hur stor byggnadsarea som tillåts. e1 innebär att inom 
område med den beteckningen så är största tillåtna bygg-
nadsarea 130 m2 per fastighet. Denna bestämmelse gäller för 
den del av området där par-/rad-/kedjehus och villor tillåts. 
e2 innebär att största byggnadsarea är 200 m2 och e3 innebär 
att största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 

Punktprickad mark betyder att marken inte får förses med 
byggnad och där även n1 finns inom prickat område betyder 
det att marken inte heller får hårdgöras vilket innebär att 
någon väg inte får byggas på den utpekade marken.  

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd vilket 
innebär att mindre anläggningar på tak såsom skorsten etc. 
får avvika från den bestämda höjden. Det finns också en 
bestämmelse om att lägsta takvinkel får vara 15 °.

Placering, utformning och utförande 
p1 reglerar att byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns eller sammanbyggas över fastighetsgräns. f1 

betyder att endast rad-, par-, kedje- eller enbostadshus får 
byggas. f2 och f3 är utformningsbestämmelser som reglerar att 
byggnaderna får vara maximalt två respektive tre våningar. 
b1 reglerar att de kända markföroreningar som finns ska be-
handlas för att uppnå riktvärden för känslig markanväning. 
 
Administrativa bestämmelser 
Det finns en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som betecknas u1 och en bestäm-
melse om markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
betecknat g1.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025.

Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen strider inte mot Borås stads vision utan 
bidrar till några av de strategiska målområden som finns 
bland annat följande: 
”Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och 
nytt och med olika upplåtelseformer.” 
 

Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden.
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”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-
let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-
gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Översiktlig planering
Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-
planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

I översiktsplanen finns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

» Planeringen av bostäder ska bidra till  
 komplettering med varierade bostadstyper, storlekar  
 och upplåtelseformer.

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt   
 avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara   
 ett attraktivt alternativ i vardagen

»  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till  
 offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet  
 säkerställas.

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen över-
siktsplan.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

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. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
service med goda förbindelser till kollektivtrafik och väg för 
gång- och cykel.

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

Behovsbedömning 
En undersökning 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, tekniska anläggningar, park, och 
gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras. En nedlagd handelsträd-
gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 
bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar 
för att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en 
förtätning där hushållningen med marken i närheten till 
Kransmossens rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i 
anspråk och viss ökning av trafik kommer att ske. Eventuella 
kompensationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten 
till rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Förorenad mark

• Geoteknik

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet   
 Kransmossen.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

I detaljplanens nordöstra del, som enligt tidigare detaljplan 
utgjordes av allmän platsmark men som nu kommer utgöras 
av kvartersmark, finns idag en asfalterad gångbana. Denna 
gångbana ska flyttas till det smala område i detaljplanens 
norra del som utgörs av allmän plats park. Flytten utförs av 
tekniska förvaltningen, men bekostas av Exploatören. 

För iordningsställande av anläggningar på kvartersmark som 
avser vara gemensamma för flera fastigheters behov, såsom 
vägar, anläggningar för sophantering med mera, ansvarar 
Exploatören. Ansvaret för framtida drift och underhåll av 
dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
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Fastighetsrättsliga frågor.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och 
Exploatören innan detaljplanen antas. Ett sådant avtal kan 
bland annat reglera bildande av gemensamhetsanläggningar, 
finansiering av åtgärder på allmän plats samt köp och försälj-
ningar av mark. 

Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Servicekontoret, Borås Stad

• Splitvison

Exploatören bär ansvar för att i god tid kontakta berörda 
ledningsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 
Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 
Hulta 4:38, Hulta 4:41, vilka är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom delar av den mark som planläggs för Bostäder (B) samt 
Transformatorstation (E1) finns planbestämmelsen g1. Detta 
innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras på ett 
sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning 
för gata hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast 
inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriför-
rättning.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom område markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetsbildning 
De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av kvartersmark, figur 1, 2 och 3 i bilden 
ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvar  
 tersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14, till   
 Hulta 4:41.  
- Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformator  
 station (E1) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar. 

Borås Hulta 4:2 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden  
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden 
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

Storegårdsgatan

4:1
GATA1

PARK

+209

e3

e2

B

PARK

E1

g1

f3

n1

13

f1

f2

b1

e1

p1

f3

13
15

15

4:2

4

3

2
1

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 650 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 950 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca 1350 m²

4:2

4:41

4:41

Möjliggör fastighets- 
reglering från Hulta 
4:41 till Hulta 4:11.
ca. 100 m²

4:11

S:2

S:3

Fastighetskonsekvenskarta.
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Borås Hulta 4:11 
- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i  
 tidigare detaljplan. 
- Det befintliga officialservitut som ger Hulta 4:11   
 rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se  
 figur 4 i bilden sida 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark   
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
 bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall   
 upphävas.  

Borås Hulta 4:41 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden 
 sida 14, från Hulta 4:2. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14,   
 från Hulta 4:1. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden sida 14, 
 från Hulta 4:2. 
- Markens användning ändras från Handelsträdgård   
 med tillhörande bostad (L1) till Bostäder (B) samt   
 Transformatorstation (E1).  
- Det befintliga officialservitut som belastar Hulta 
 4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett  
 område på Hulta 4:41 för väg, se figur 4 i bilden sida 
 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
  bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall  
 upphävas.  

Borås Hulta S:2 
- Två delar av samfälligheten planläggs som Bostäder   
 (B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Borås Hulta S:3 
- En del av samfälligheten planläggs som Bostäder (  
 B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2015-09-04). 

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2016-05-17).

 » Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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

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

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

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-

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 får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått 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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nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

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

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

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-12-30

Upprättad 2019-12-30

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Hulta

Hulta 4:41 m.fl.-

Storegårdsgatan

Samrådshandling

Upprättad 2020-01-20 Reviderad

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Robin Enqvist

Planarkitekt

Samråd

2020-01-20

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

50 m4540353020 25151050

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Lokalgata

GATA

1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

TransformatorstationE

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet området får indelas i

maximalt 35 fastigheter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 200 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+209

Högsta nockhöjd är 209 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00

Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas över fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Endast radhus, parhus, kedjehus eller enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Högst antal våningar 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Högst antal våningar 3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän

markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till

Naturvårdsverkets riktvärden.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från dagen då detaljplanen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar

Planavtal finns upprättat, ingen planavgift debiteras vid bygglov.

Skala 1:500 (A1)
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 

samt förslag till Boverkets allmänna råd om 

redovisning av reglering i detaljplan 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ”Boverkets föreskrifter och allmänna 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01073 1.1.2.1 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 
 

Boverket 

remiss@boverket.se 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 

samt förslag till Boverkets allmänna råd om 

redovisning av reglering i detaljplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ”Boverkets föreskrifter och allmänna 

råd om detaljplan” och ”Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 

detaljplan”. 

 

Sammanfattning 

Borås Stad ser positivt på utformningen av ”Boverkets allmänna råd om 

redovisning av reglering i detaljplan”. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser till 

övervägande del positivt även på ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan” och tillstyrker dokumentet med tillhörande kommentarer. De 

underlättar för digitalisering av detaljplaner, styr mot en nationell enhetlighet i 

detaljplaner, samtidigt som de möjliggör flexibilitet i tillvägagångssätt och 

slutresultat. 

 

Ärendet i sin helhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för kommunens detaljplanering och 

har tagit del av remissen och utformat Kommunstyrelsens svar. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom deras synpunkter. Borås Stad tillstyrker 

”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan” med följande 

kommentarer:  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på föreskriften och de allmänna 

råden i sin helhet. De underlättar för digitalisering av detaljplaner, styr mot en 

nationell enhetlighet i detaljplaner, samtidigt som de möjliggör flexibilitet i 

tillvägagångssätt och slutresultat. Föreskriften gör väl avvägda regleringar, vilka 

motiveras tydligt i konsekvensutredningen. Även de allmänna råden motiveras 

tydligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på utformningen av de 
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allmänna råden.  Samhällsbyggnadsförvaltningen ser till övervägande del 

positivt även på föreskriften, men har dock ett antal synpunkter.  

 

Synpunkter 

Boverket har reviderat remissen inför den andra omgången, och har uteslutit 

reglering av planbeskrivningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen läser dock i 

förordet och på sida 10 att planbeskrivningen kommer att regleras i god tid 

innan kravet på digitalt överförbar information i planbeskrivningen infaller. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att en reglering vore positivt, men vill 

försäkra sig om att reglering av planbeskrivningen förankras hos remissparterna 

och tillåter dem att ge sina synpunkter före ikraftträdandet. 

 

Under 2 kap. 4 §, punkt 5 anges att information om vilket datum detaljplanen är 

påbörjad digitalt ska kopplas till området. Det är otydligt vilket datum en 

detaljplan ska anses vara påbörjad. Är det när nämnd ger positivt planbesked, 

när planavtal tecknas, första dagen planarkitekten påbörjar arbetet eller annat? 

Bör det tas ett beslut om planstart? Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar att 

Boverket ger vägledning om detta. 

 

Under 7 kap. 5§, under motiv skriver Boverket att det är olämpligt att exempelvis 

ange att byggnadens bjälklag ska vara körbart eller planterbart eftersom det 

anger otydliga förutsättningar för genomförandet. Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen ser dock att detta ibland kan vara viktigt att reglera, då exempelvis 

räddningsfordon kan behöva ta sig över. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar 

att Boverket ser över hur denna typ av reglering kan ske.   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förstår att genom att placera höjdinformation i 

bestämmelseformuleringen och inte i beteckningen underlättar digital 

sökbarhet. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill uttrycka en oro över den digitala 

läsbarheten av höjdbestämmelser när de ska kombineras med bestämmelser om 

markens höjd, framförallt i de fall där höjdbestämmelserna i en detaljplan 

varierar. Plankartan blir svår att tolka vid första anblick, och kräver en 

noggrannare genomgång och jämförelse mellan beteckning och 

bestämmelseformulering. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 

beteckningen h kan innehålla höjdbestämmelsen, exempelvis h110 (Högsta 

totalhöjd på byggnadsverk är 10 meter över angivet nollplan). Vid annan höjd 

på annan plats kan exempelvis h218 (Högsta totalhöjd på byggnadsverk är 18 

meter över angivet nollplan) användas, och så vidare. Detta bör underlätta den 

analoga läsbarheten i fall då digitala medel inte finns tillgängliga. 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

KOMMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan; Utkom från trycket 

den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverket beslutar följande allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan. 

1. Inledning 
Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och 
bygglagen (2010:900), plan- och bygglagen (2010:900), samt till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur 
detaljplaner kan redovisas. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. 

2. Redovisning av detaljplan  

2.1 Redovisning av bestämmelser m.m. 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Detaljplanens bestämmelser kan redovisas som en sammanställning med 
planbestämmelser. 

Var en planbestämmelse gäller kan på plankartan redovisas med 
beteckningar och olika typer av gränslinjer. Om en planbestämmelse gäller 
hela planområdet, all kvartersmark eller all allmän plats behövs ingen 
beteckning på plankartan. 

2.2 Bestämmelseområdens hierarki 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Vid tillämpning av beteckningar, färgsättning och avgränsning enligt detta 
allmänna råd kan bestämmelsehierarki enligt andra stycket tillämpas. 

Användningsområden avgränsas av andra användningsområden och 
planområdet. Egenskapsområden avgränsas av användningsområden och 
planområdet. Egenskapsområde som redovisas med egenskapsgräns 1 
avgränsas av andra egenskapsområden som redovisas med egenskapsgräns 
1. Egenskapsområde som redovisas med egenskapsgräns 2 avgränsas av 
andra egenskapsområden som redovisas med egenskapsgräns 2. 
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2.3 Precisering av planbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Vid precisering av planbestämmelser kan detta redovisas genom att 
beteckningen indexeras i form av en nedsänkt siffra. 

2.4 Tillfälliga användningar  

4 kap. 26 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Tillfälliga användningar kan betecknas med den tillfälliga användningen 
inom hakparentes. I sammanställningen med planbestämmelser anges vilken 
tid som den tillfälliga användningen får pågå. 

2.5 Kombinationer av användningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Kombinationer av användningar kan på plankartan betecknas med aktuella 
beteckningar enligt detta allmänna råd.  

Vid färgläggning kan den huvudsakliga användningens färg enligt detta 
allmänna råd användas. Om fördelningen mellan användningen är fri kan 
den beteckning som kommer först i bokstavsordning avgöra färgläggningen.  

2.6 Koppling i bestämmelseformulering mellan egenskapsbestämmelse och 
användningsbestämmelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 
avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse inte gäller för alla 
användningar kan det av dessa egenskapsbestämmelsers formulering framgå 
till vilken användning bestämmelsen hör. 

2.7 Genomförandetid  

4 kap. 21 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
Allmänt råd 
Detaljplanens genomförandetid kan framgå i sammanställningen av 
planbestämmelser. Om genomförandetiden inte är densamma över hela 
planområdet kan genomförandetid anges för ett användningsområde och 
betecknas å.  
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3. Planområdet 

3.1 Avgränsning av planområdet  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 1 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa vilket område som detaljplanen omfattar kan 
planområdesgräns användas. 

Planområdesgräns kan anges med linjen: 
 

Om planområdet avgränsas vertikalt kan detta framgå i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även redovisas som en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

4. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av 
användning av allmänna platser 

4.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera 
användningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan 
användningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 
 

I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdesgräns räcker 
det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgränsning av två 
användningsområden sammanfaller räcker det att en användningsgräns 
redovisas. 

Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta redovisas i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen redovisas 
inom parentes.    

4.2 Torg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen torg kan betecknas TORG och kan vid färgläggning ges 
ljusgrå färg. 
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4.3 Väg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen väg kan betecknas VÄG och kan vid färgläggning ges 
ljusgrå färg. 

4.4 Gata  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 4 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen gata kan betecknas GATA och kan vid färgläggning ges 
ljusgrå färg. 

4.5 Gång- och cykelväg  

4 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 5 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen gång- och cykelväg kan betecknas GC-VÄG och kan vid 
färgläggning ges ljusgrå färg. 

4.6 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 6 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen parkering kan betecknas P-PLATS och kan vid färgläggning 
ges ljusgrå färg. 

4.7 Park  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 7 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen park kan betecknas PARK och kan vid färgläggning ges 
ljusgrön färg.  

4.8 Natur  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 8 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen natur kan betecknas NATUR och kan vid färgläggning ges 
ljusgrön färg.  
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4.9 Skydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 9 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen skydd kan betecknas SKYDD och kan vid färgläggning ges 
ljusgrön färg.  

4.10 Annan allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 10 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen annan allmän plats kan betecknas med avsedd användning i 
klartext med versaler och kan vid färgläggning ges ljusgrå färg eller 
ljusgrön färg. 

5. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av 
användning av kvartersmark 

5.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera 
användningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan 
användningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 
 

I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdesgräns räcker 
det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgränsning av två 
användningsområden sammanfaller räcker det att en användningsgräns 
redovisas. 

Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen redovisas 
inom parentes.    

5.2 Bostäder  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen bostäder kan betecknas B och kan vid färgläggning ges gul 
färg.  
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5.3 Centrum  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen centrum kan betecknas C och kan vid färgläggning ges brun 
färg.  

5.4 Vård  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 4 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen vård kan betecknas D och kan vid färgläggning ges röd färg.  

5.5 Tekniska anläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 5 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen tekniska anläggningar kan betecknas E och kan vid 
färgläggning ges blågrå färg. 

5.6 Flygtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 6 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen flygtrafik kan betecknas F och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 

5.7 Drivmedel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 7 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen drivmedel kan betecknas G och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 

5.8 Detaljhandel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 8 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen detaljhandel kan betecknas H och kan vid färgläggning ges 
brun färg. 



BFS 20xx:xx 

 

7 

5.9 Industri  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 9 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen industri kan betecknas J och kan vid färgläggning ges blågrå 
färg. 

5.10 Kontor  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 10 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen kontor kan betecknas K och kan vid färgläggning ges brun 
färg. 

5.11 Odling och djurhållning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 11 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen odling och djurhållning kan betecknas L och kan vid 
färgläggning ges grön färg. 

5.12 Begravningsplats 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 12 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen begravningsplats kan betecknas M och kan vid färgläggning 
ges lila färg. 

5.13 Friluftsliv och camping  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 13 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen friluftsliv och camping kan betecknas N och kan vid 
färgläggning ges grön färg. 

5.14 Tillfällig vistelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 14 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen tillfällig vistelse kan betecknas O och kan vid färgläggning 
ges orange färg. 
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5.15 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 15 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen parkering kan betecknas P och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 

5.16 Besöksanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen besöksanläggningar kan betecknas R och kan vid 
färgläggning ges orange färg. 

5.17 Skola  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 17 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen skola kan betecknas S och kan vid färgläggning ges röd färg. 

5.18 Trafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 18 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen trafik kan betecknas T och kan vid färgläggning ges grå färg. 

5.19 Annat samhällsviktigt ändamål  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 19 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen annat samhällsviktigt ändamål kan betecknas U och kan vid 
färgläggning ges röd färg. 

5.20 Hamn  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 20 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen hamn kan betecknas V och kan vid färgläggning ges grå 
färg. 
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5.21 Verksamheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 21 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen verksamheter kan betecknas Z och kan vid färgläggning ges 
beige färg. 

5.22 Annan kvartersmark  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 22 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Annan kvartersmark kan betecknas Y och kan vid färgläggning ges rosa 
färg. 

6. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av 
användning av vattenområde 

6.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera 
användningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan 
användningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 
 

I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdesgräns räcker 
det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgränsning av två 
användningsområden sammanfaller räcker det att en användningsgräns 
redovisas. 

Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 
sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen redovisas 
inom parentes.    

6.2 Vattenområde  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), BFS XXXX:X 6 kap. 1 
§ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Användningen vattenområde kan på plankartan betecknas W och kan vid 
färgläggning ges blå färg.  
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7. Avgränsning och beteckningar av egenskapsbestämmelser vid 
redovisning på plankartan  

7.1 Avgränsning av egenskapsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområden för 
egenskapsbestämmelser 7.2˗ 7.18 kan egenskapsgräns 1 användas.  

Egenskapsgräns 1 kan anges med linjen: 
 

För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområden för 
egenskapsbestämmelser 7.19˗ 7.31 kan egenskapsgräns 2 användas.  

Egenskapsgräns 2 kan anges med linjen: 
 

I de fall någon av egenskapsgränserna sammanfaller med 
användningsgräns räcker det att användningsgräns redovisas. I de fall de två 
varianterna av egenskapsgräns sammanfaller kan de redovisas med linjen: 

 
Om ett egenskapsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 

sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgränsningen 
kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan. 

När en egenskapsbestämmelse avgränsas vertikalt kan beteckningen 
redovisas inom parentes.   

7.2 Utformning av allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 2 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utformning av allmän plats kan betecknas med det 
preciserade ändamålet eller utformningen uttryckt med gemener i klartext 
eller som förkortning.  

Bestämmelser om marknivåer kan betecknas + 0,0 på den punkt där 
marknivån ska regleras.  

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 
 

På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 

7.3 Utnyttjandegrad  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 3 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utnyttjandegrad kan betecknas e.  
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7.4 Höjd på byggnadsverk  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 4 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk kan betecknas h. 

7.5 Begränsning av markens utnyttjande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 5 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att marken inte får förses med byggnad eller vilken typ av 
byggnad som inte får placeras kan betecknas ö eller:  

 
Bestämmelser om att endast komplementbyggnad eller annan typ av 

byggnad får placeras kan betecknas ö eller:  

 
Bestämmelser om att marken endast får förses med byggnader under 

mark kan betecknas ö eller:  

7.6 Takvinkel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 6 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om takvinkel kan betecknas o.  

7.7 Fastighetsstorlek  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 7 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om fastighetsstorlek kan betecknas d. 

7.8 Placering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 8 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om placering kan betecknas p. 
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7.9 Utformning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 9 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utformning kan betecknas f. 

7.10 Utförande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 10 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om utförande kan betecknas b. 

7.11 Byggnaders användning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 11 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om byggnaders användning kan betecknas s. 

7.12 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 12 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter kan 
betecknas v. 

7.13 Markens anordnande och vegetation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 13 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om mark och vegetation kan betecknas n. Bestämmelser om 
markförhållanden kan betecknas n eller + 0,0 på den punkt där marknivån 
ska regleras. 

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 
 

På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 

7.14 Stängsel och utfart  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 14 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats kan på 
allmän plats betecknas stängsel respektive utfart. På kvartersmark kan 
bestämmelserna betecknas j. Bestämmelserna kan även betecknas med 
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symboler på gränslinjerna som visar var stängsel ska finnas respektive var 
utfart och annan utgång inte får anordnas.  

Bestämmelser om var stängsel ska finnas kan med symbol betecknas: 
 

Bestämmelser om utfartsförbud kan med symbol betecknas:  
 

7.15 Skydd av kulturvärden  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 15 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på allmän plats betecknas q-
skydd. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på kvartersmark betecknas 
q. 

7.16 Rivningsförbud  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om rivningsförbud kan på allmän plats betecknas r-förbud. 

Bestämmelser om rivningsförbud kan på kvartersmark betecknas r. 

7.17 Varsamhet 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 17 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om varsamhet kan på allmän plats betecknas varsam. 

Bestämmelser om varsamhet kan på kvartersmark betecknas k. 

7.18 Skydd mot störningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 18 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar kan på kvartersmark betecknas m. 

7.19 Markreservat för allmännyttiga ändamål, energianläggningar och 
elektronisk kommunikation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 19 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttiga energianläggningar eller anläggningar för elektronisk 
kommunikation kan betecknas c. 
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7.20 Markreservat för allmännyttiga ändamål, underjordiska ledningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 20 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgängligt för 
allmännyttiga underjordiska ledningar kan betecknas u. 

7.21 Markreservat för allmännyttiga ändamål, luftledningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 21 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttiga luftledningar kan betecknas l. 

7.22 Markreservat för allmännyttiga ändamål, gång- och cykel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 22 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik kan betecknas x. 

7.23 Markreservat för allmännyttiga ändamål, körtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 23 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
allmännyttig körtrafik kan betecknas z. 

7.24 Markreservat för allmännyttiga ändamål, tunnel, bro eller brygga  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 24 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
tunnel, bro eller brygga för allmännyttig trafik kan betecknas t. 

7.25 Markreservat för gemensamhetsanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 25 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning kan betecknas g. 
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7.26 Villkor för lov  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 26 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om villkor för lov kan betecknas a. 

7.27 Villkor för startbesked  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 27 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om villkor för startbesked kan betecknas a. 

7.28 Ändrad lovplikt  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 28 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om ändrad lovplikt kan betecknas a. 

7.29 Fastighetsindelningsbestämmelser 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 29 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Fastighetsindelningsbestämmelser för att ange hur en fastighet eller 
samfällighet ska utformas kan regleras med en fastighetsindelningslinje. 
Fastighetsindelningslinje kan betecknas: 

 
Fastighetsindelningslinjer gäller fram till planområdesgräns och är 

oberoende av de övriga plangränsernas hierarki. Om en fastighetsindel-
ningslinje sammanfaller med någon plangräns bör den ritas ut ovanpå den 
andra gränsen.  

De blivande fastigheterna bör namnges med Fastighet som vid behov kan 
förkortas Fgh följt av en versal bokstav i alfabetisk ordning. 

Fastighetsindelningsbestämmelser för att reglera att servitut, ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggning eller annan rättighet ska skapas, ändras eller 
upphävas kan betecknas a. 

7.30 Upphävande av strandskydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 30 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om upphävande av strandskydd kan betecknas a. 
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7.31 Huvudmannaskap 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 31 § Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
Bestämmelser om huvudmannaskap kan betecknas a. 

 
                       

 
Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 juli 2020, då Boverkets allmänna 

råd (2014:5), om planbestämmelser för detaljplan, ska upphöra att gälla. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
FÖRNAMN EFTERNAMN 
 
 

 Förnamn Efternamn 



 
 

Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 
BFS 20xx:xx 
 

 

1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan; 
Utkom från trycket 
den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och 
byggförordningen (2011:338). 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om detaljplan till 
följande lagar och förordningar 

– plan- och bygglagen (2010:900), och 
– plan- och byggförordningen (2011:338). 
De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre 

och indragen text i anslutning till den föreskrift som de hänför sig till. 
 
2 §    Denna författning innehåller bestämmelser om:  

1. inledning, innehåll och definitioner m.m. (1 kap.), 
2. digital detaljplaneinformation (2 kap.), 
3. avgränsningar och planområde (3 kap.), 
4. användningsbestämmelser för allmän plats (4 kap.), 
5. användningsbestämmelser för kvartersmark (5 kap.), 
6. användningsbestämmelser för vattenområde (6 kap.), och  
7. egenskapsbestämmelser (7 kap.).  

Definitioner 
3 §    I denna författning avses med: 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användningen av 
allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 
Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 
Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som anger förutsättningar för 

genomförandet av användningsbestämmelser 
Nockhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnaden, eller i 

planbestämmelsen angivet plan, till yttertakets högsta del, 
Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 
Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 
Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet,  
Totalhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnadsverket, 

eller i planbestämmelsen angivet plan, till högsta punkten på byggnadsverket. 

2 kap. Digital information 
1 §    Med digital information avses i denna författning uppgifter i detaljplan och 
till detaljplanen hörande planbeskrivning i digitalt format. 
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I detta kapitel finns regler om följande digital information 
– detaljplaneinformation (3 §),  
– ärendeinformation (4−5 §§), och  
– information i planbeskrivning (6 §). 
 

2 §    Digital information som avses i 3–6 §§ ska kunna ingå i en överföring av 
digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens beslutade form. 
 
3 §    Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4−7 kap. 
(detaljplaneinformation) ska vara identifierbar, lägesbestämd samt punkt-, linje-, 
yt- eller volymbaserad. 

Digital koppling av information 
4 §    Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 
planområdet 

1. kommunens namn,  
2. detaljplanens namn, 
3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 
4. hänvisning till beslutsprotokollet, 
5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 
6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 
Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska även 

följande information digitalt kopplas till planområdet 
1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 
2. hänvisning till beslutsprotokollet, 
3. när ändringen påbörjades, och 
4. när ändringen fick laga kraft. 

 
5 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområdet.  

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om 
genomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de gäller 
för.  

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 
genomförandetiden digitalt kopplas till de bestämmelser ändringen avser. Vid 
ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första 
och andra styckena. 
 
6 §    Informationen i planbeskrivningen ska digitalt kopplas till hela eller delar av 
planområdet.  

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
första stycket.   

 
7 §    Bestämmelser enligt 7 kap. 2− 25 §§ ska digitalt kopplas till den eller de 
användningsbestämmelser som de gäller för. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte 
första stycket. 
 
8 §    För en användningsbestämmelse som är tillfällig enligt 4 kap. 26 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ska information om den tid som den tillfälliga 
användningen får pågå digitalt kopplas till användningsbestämmelsen.  
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3 kap. Avgränsningar och planbestämmelser 
1 §    Ett planområde ska avgränsas horisontellt och får även helt eller delvis 
avgränsas vertikalt.  
 
2 §    Området som en planbestämmelse gäller inom ska avgränsas horisontellt 
och får även avgränsas vertikalt. 
  
3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i 
preciseringen är tillåtet.  
 
4 §    Planbestämmelser får inte innehålla hänvisningar till planbeskrivningen, 
andra handlingar eller författningar.  

4 kap. Användningsbestämmelser för allmän plats 
1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2−10 §§ får användas vid 
reglering med användningsbestämmelser på allmän plats i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.  

Torg  
2 §    Användningen torg ska tillämpas för områden för alla typer av torg med 
tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement som behövs för 
torgets funktion. 

Tabell 1 Torg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Torg DP_AP_Torg 

Tabell 2 Precisering av bestämmelsen torg 

Precisering Bestämmelsekod  

Salutorg DP_AP Torg_Salu 

Busstorg DP_AP_Torg_Buss 

Annat torg DP_AP_Torg_Annan 

Väg  
3 §    Användningen väg ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik till, 
från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. I 
användningen ingår även komplement som behövs för vägens funktion. 

Tabell 3 Väg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Väg DP_AP_Väg 

Tabell 4 Precisering av bestämmelsen väg 

Precisering Bestämmelsekod  

Genomfartsväg DP_AP_Väg_Genomfart 

Infartsväg DP_AP_Väg_Infart 
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Annan väg DP_AP_Väg_Annan 

Gata 
4 §    Användningen gata ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik 
inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår 
även komplement som behövs för gatans funktion. 

Tabell 5, Gata 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gata DP_AP_Gata 

Tabell 6, precisering av bestämmelsen gata 

Precisering Bestämmelsekod  

Kollektivtrafikgata DP_AP_Gata_Kollektiv 

Industrigata DP_AP_Gata_Industri 
Huvudgata DP_AP_Gata_Huvud 
Lokalgata DP_AP_Gata_Lokal 

Gågata DP_AP_Gata_Ga 

Annan gata DP_AP_Gata_Annan 

Gång- och cykelväg  
5 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden avsedda för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. I användningen ingår även komplement som 
behövs för vägens funktion. 

Tabell 7 Gång- och cykelväg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gång- och cykelväg DP_AP_GC 

Tabell 8 Precisering av bestämmelsen gång- och cykelväg 

Precisering Bestämmelsekod  

Gångväg DP_AP_GC_Gang 

Cykelväg DP_AP_GC_CykelMoped 

Expresscykelväg DP_AP_GC_Express 

Enbart cykeltrafik DP_AP_GC_EnbartCykel 

Annan gång- och cykelväg DP_AP_GC_Annan 

Parkering 
6 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkering. I 
användningen ingår även komplement som behövs för parkeringens funktion. 

Tabell 9 Parkering 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Parkering DP_AP_Parkering 

Tabell 10 Precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod  

Bilparkering DP_AP_Parkering_Bil 
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Cykelparkering DP_AP_Parkering_Cykel 

Bussparkering DP_AP_Parkering_Buss 

Husbilsparkering DP_AP_Parkering_Husbil 

Lastbilsparkering DP_AP_Parkering_Lastbil 

Annan parkering DP_AP_Parkering_Annan 

Park 
7 §    Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även 
komplement till parkens användning. 

Tabell 11 Park  

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Park DP_AP_Park 

Tabell 12 Precisering av bestämmelsen park 

Precisering Bestämmelsekod  

Lek DP_AP_Park_Lek 

Spontanidrott DP_AP_Park_Spontan 

Annan park DP_AP_Park_Annan 

Natur  
8 §    Användningen natur ska tillämpas för områden för friväxande grönområden 
som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. 
Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till 
naturområdets användning ingår. 

Tabell 13 Natur 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Natur DP_AP_Natur 

 



BFS 20xx:xx 
 

6 

Tabell 14 Precisering av bestämmelsen natur 

Precisering Bestämmelsekod  

Skog DP_AP_Natur_Skog 

Våtmark DP_AP_Natur_Vatmark 

Annan natur DP_AP_Natur_Annan 

Skydd 
9 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden för åtgärder som skyddar 
mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion. I 
användningen ingår även komplement som behövs för skyddets funktion. 

Tabell 15 Skydd 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Skydd DP_AP_Skydd 

Tabell 16 Precisering av bestämmelsen skydd 

Precisering Bestämmelsekod  

Översvämningsyta DP_AP_Skydd_Oversvamning 

Bullervall DP_AP_Skydd_Bullervall 

Annat skydd DP_AP_Skydd_Annan 

Annan allmän plats 
10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 2−9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 

Tabell 17 Precisering av användningen annan allmän plats 

Precisering  Bestämmelsekod  

Annan allmän plats DP_AP_AnnanAP_Annan 

5 kap. Användningsbestämmelser för kvartersmark  
1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2−22 §§ i detta kapitel får 
användas vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i 
detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.   

Bostäder  
2 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 
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Tabell 18 Bostäder 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Bostäder DP_KM_B2 

Tabell 19 Precisering av bestämmelsen bostäder 

Precisering Bestämmelsekod 

Andra bostäder DP_KM_B2_Annan 

Centrum  
3 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av 
handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig 
verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även 
komplement till centrumverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 20 Centrum 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Centrum DP_KM_C2 

Tabell 21 Precisering av bestämmelsen centrum 

Precisering Bestämmelsekod 

Bibliotek DP_KM_C2_Bibliotek 

Bio DP_KM_C2_Bio 

Restaurang DP_KM_C2_Restaurang 

Café DP_KM_C2_Cafe 

Gym DP_KM_C2_Gym 

Annat centrum DP_KM_C2_Annan 

Vård 
4 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet som 
avser människor. Även komplement till vårdverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 22 Vård 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Vård DP_KM_D2 

Tabell 23 Precisering av bestämmelsen vård 

Precisering Bestämmelsekod 

Vårdcentral DP_KM_D2_Vardcentral 

Tandvård DP_KM_D2_Tand 

Sjukhus DP_KM_D2_Sjukhus 

Kriminalvård DP_KM_D2_Kriminal 

Rättspsykiatrisk vård DP_KM_D2_Rattspsyk 

Annan vård DP_KM_D2_Annan 

Tekniska anläggningar 
5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt 
ändamål. Även komplement till den tekniska anläggningen ingår i användningen. 

Tabell 24 Tekniska anläggningar 
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Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tekniska anläggningar DP_KM_E2 

Tabell 25 Precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Värmeverk DP_KM_E2_Varmeverk 

Fjärrvärmeverk DP_KM_E2_Fjarrvarmeverk 

Kraftvärmeverk DP_KM_E2_Kraftvarmeverk 

Fjärrkylanläggning DP_KM_E2_Fjarrkyl 

Vattenreservoar DP_KM_E2_Vattenreservoar 

Avloppsreningsverk DP_KM_E2_Reningsverk 

Fördröjningsmagasin DP_KM_E2_Fordrojning 

Pumpstation DP_KM_E2_Pump 

Dagvattendamm DP_KM_E2_Dagvattendamm 

Avloppsanläggning DP_KM_E2_Avlopp 

Avfallsanläggning DP_KM_E2_Avfall 

Vattenverk DP_KM_E2_Vattenverk 

Vindkraftverk DP_KM_E2_Vindkraftverk 

Ställverk DP_KM_E2_Stallverk 

Transformatorstation DP_KM_E2_Transformator 

Andra tekniska anläggningar DP_KM_E2_Annan 

Flygtrafik 
6 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverksamhet och 
kompletterande handel och service till resenärer. Även komplement till 
flygtrafikverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 26 Flygtrafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Flygtrafik DP_KM_F2 

Tabell 27 Precisering av bestämmelsen flygtrafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan flygtrafik DP_KM_F_Annan 

Drivmedel 
7 §    Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för hantering och 
försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre 
omfattning. Även komplement till drivmedelsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 28 Drivmedel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Drivmedel DP_KM_G2 

Tabell 29, precisering av bestämmelsen drivmedel 

Precisering Bestämmelsekod 

Drivmedel utan kompletterande försäljning DP_KM_G2_DrivUtanForsalj 

Laddstation för elfordon DP_KM_G2_Laddstation 
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Annat drivmedel DP_KM_G2_Annat 

Detaljhandel 
8 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel med varor 
och tjänster. Även komplement till handelsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 30 Detaljhandel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Detaljhandel DP_KM_H2 

Tabell 31 Precisering av bestämmelsen detaljhandel 

Precisering Bestämmelsekod 

Detaljhandel utom handel med livsmedel DP_KM_H2_EjLivs 

Handel med livsmedel DP_KM_H2_Livs 

Handel med skrymmande varor DP_KM_H2_Skrym 

Detaljhandel utom handel med livsmedel 
och skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjLivsEjSkrym 

Detaljhandel utom handel med 
skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjSkrym 

Industri 
9 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 
industriverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 32 Industri 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Industri DP_KM_J2 
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Tabell 33 Precisering av bestämmelsen industri 
Precisering Bestämmelsekod 

Lager DP_KM_J2_Lager 

Logistik  DP_KM_J2_Logistik 

Upplag DP_KM_J2_Upplag 

Processindustri DP_KM_J2_Process 

Annan industri DP_KM_J2_Annan 

Kontor  
10 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, 
tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Även komplement till kontorsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 34 Kontor 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Kontor DP_KM_K2 

Tabell 35 Precisering av bestämmelsen kontor 

Precisering Bestämmelsekod 

Annat kontor DP_KM_K2_Annan 

Odling och djurhållning 
11 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden för olika 
typer av växtodling, djurhållning samt djurvård. Även verksamhetsanknuten 
försäljning ingår. Även komplement till odlings- och djurhållningsverksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 36 Odling och djurhållning 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Odling och djurhållning DP_KM_L2 

Tabell 37 Precisering av bestämmelsen odling och djurhållning 

Precisering Bestämmelsekod 

Koloniområde DP_KM_L2_Koloni 

Odlingslotter DP_KM_L2_Odlingslotter 

Handelsträdgård DP_KM_L2_Handelstradgard 

Plantskola DP_KM_L2_Plantskola 

Betesmark DP_KM_L2_Bete 

Djursjukhus DP_KM_L2_Djursjukhus 

Veterinär DP_KM_L2_Veterinar 

Annan odling och djurhållning DP_KM_L2_Annan 

Begravningsplats  
12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för 
begravningsändamål. Även komplement till begravningsverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 38 Begravningsplats 
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Bestämmelse Bestämmelsekod 

Begravningsplats DP_KM_M2 

Tabell 39 Precisering av bestämmelsen begravningsplats 

Precisering Bestämmelsekod 

Minneslund DP_KM_M2_Minneslund 

Begravningsplats för djur DP_KM_M2_Djur 

Annan begravningsplats DP_KM_M2_Annan 

Friluftsliv och camping 
13 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden för det 
rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast avsedda för 
tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggnader och anläggningar 
för service ingår i användningen. Även komplement till friluftsliv- och 
campingverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 40 Friluftsliv och camping 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Friluftsliv och camping DP_KM_N2 

Tabell 41 Precisering av bestämmelsen friluftsliv och camping 

Precisering Bestämmelsekod 

Camping DP_KM_N2_Camping 

Motionsanläggning DP_KM_N2_Motion 

Friluftsbad DP_KM_N2_Bad 

Friluftsområde DP_KM_N2_Friluftsomrade 

Skidbacke DP_KM_N2_Skidbacke 

Annat friluftsliv och camping DP_KM_N2_Annan 

Tillfällig vistelse 
14 §    Användningen tillfällig vistelse ska tillämpas för områden för alla typer av 
tillfällig övernattning samt konferensanläggningar. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 42 Tillfällig vistelse  

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tillfällig vistelse DP_KM_O2 

Tabell 43 Precisering av bestämmelsen tillfällig vistelse  

Precisering Bestämmelsekod 

Hotell DP_KM_O2_Hotell 

Vandrarhem DP_KM_O2_Vandrarhem 

Konferensanläggning DP_KM_O2_Konferens 

Förläggningsboende DP_KM_O2_Forlaggning 

Annan tillfällig vistelse DP_KM_O2_Annan 
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Parkering 
15 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkerings-
anläggningar. Även komplement till parkeringsverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 44 Parkering 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Parkering DP_KM_P2 

Tabell 45 Precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod 

Parkeringshus DP_KM_P2_Hus 

Cykelparkering DP_KM_P2_Cykel 

Bussparkering DP_KM_P2_Buss 

Annan parkering DP_KM_P2_Annan 

Besöksanläggningar 
16 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa 
verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och 
övriga besöksanläggningar. Även komplement till besöksverksamheten ingår i 
användningen. 

Tabell 46 Besöksanläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Besöksanläggningar DP_KM_R2 

Tabell 47 Besöksanläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Golfbana DP_KM_R2_Golf 

Badhus DP_KM_R2_Bad 

Ishall DP_KM_R2_Is 

Hästsport DP_KM_R2_Hastsport 

Idrottsplats DP_KM_R2_Idrott 

Djurpark DP_KM_R2_Djur 

Skidanläggning DP_KM_R2_Skid 

Motorsportbana DP_KM_R2_Motorsport 

Mässhall DP_KM_R2_Masshall 

Arena DP_KM_R2_Arena 

Folkpark DP_KM_R2_Folkpark 

Museum DP_KM_R2_Museum 

Kulturhus DP_KM_R2_Kultur 

Teater DP_KM_R2_Teater 

Konserthus DP_KM_R2_Konsert 

Lokal för religiösa ändamål DP_KM_R2_LokalForReligiosa 

Annan besöksanläggning DP_KM_R2_Annan 
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Skola 
17 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fritidshem, 
skola eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till skolverksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 48 Skola 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Skola DP_KM_S2 

Tabell 49 Precisering av bestämmelsen skola 

Precisering Bestämmelsekod 

Förskola DP_KM_S2_Forskola 

Grundskola DP_KM_S2_Grundskola 

Gymnasium DP_KM_S2_Gymnasium 

Annan skola DP_KM_S2_Annan 

Trafik 
18 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spårtrafik med 
tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår spårområden, och liknande 
anläggningar samt stations- och servicebyggnader. Även komplement till 
trafikverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 50 Trafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Trafik DP_KM_T2 

Tabell 51 Precisering av bestämmelsen trafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Resecentrum DP_KM_T2_Resecentrum 

Busstation DP_KM_T2_Busstation 

Järnvägsstation DP_KM_T2_Jarnvagsstation 

Taxistation DP_KM_T2_Taxistation 

Järnväg DP_KM_T2_Jarnvag 

Spårväg DP_KM_T2_Sparvag 

Tunnelbana DP_KM_T2_Tunnelbana 

Linbana DP_KM_T2_Linbana 

Spårreservat DP_KM_T2_Sparreservat 

Vägreservat DP_KM_T2_Vagreservat 

Annan trafik DP_KM_T2_Annan 

Annat samhällsviktigt ändamål  
19 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för områden 
för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och annat liknande samhälls-
viktigt ändamål. Även komplement till verksamheten ingår i användningen. 
Användningen ska alltid preciseras.  

Tabell 52 Precisering av bestämmelsen annat samhällsviktigt ändamål 

Precisering Bestämmelsekod  

Totalförsvarets militära del DP_KM_U2_TotalforsvarMilitar 
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Utryckningsfordon DP_KM_U2_Utryckning 

Räddningstjänst DP_KM_U2_Raddningstjanst 

Annat samhällsviktigt ändamål DP_KM_U2_Annan 

Hamn  
20 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för hamnverksamhet och 
sjötrafik med kompletterande handel och service. Även komplement till 
hamnverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 53 Hamn 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Hamn DP_KM_V2 

Tabell 54 Precisering av bestämmelsen hamn 

Precisering Bestämmelsekod 

Småbåtshamn DP_KM_V2_Smabat 

Färjeterminal DP_KM_V2_Farje 

Varv  DP_KM_V2_Varv 

Sjösäkerhetsanordning DP_KM_V2_Sjosakerhet 

Annan hamn DP_KM_V2_Annan 

Verksamheter  
21 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verk-
samhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten 
ingår i användningen. 

Tabell 55 Verksamheter 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Verksamheter DP_KM_Z2 

Tabell 56  Precisering av bestämmelsen verksamheter 

Precisering Bestämmelsekod 

Verkstad DP_KM_Z2_Verkstad 

Bilprovning DP_KM_Z2_Bilprovning 

Partihandel DP_KM_Z2_Partihandel 

Annan verksamhet DP_KM_Z2_Annan 

Annan kvartersmark 
22 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 2−21 §§ i detta kapitel inte är tillämpliga. Användningen ska 
alltid preciseras. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.  

Tabell 57 Precisering av bestämmelsen annan kvartersmark 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan kvartersmark DP_KM_Y2_Annan 
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6 kap. Användningsbestämmelser för vattenområde  
1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § i detta kapitel får användas vid 
reglering med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna 
nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som anges i 
tabellerna användas.  

Vattenområde  
2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med mindre 
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.  

Tabell 58 Vattenområde 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Vattenområde DP_VO_W2 

Tabell 59 Precisering av bestämmelsen vattenområde 

Precisering Bestämmelsekod 

Hamn DP_VO_W2_Hamn 

Småbåtshamn DP_VO_W2_Smabatshamn 

Bryggor DP_VO_W2_Bryggor 

Förtöjningsplats DP_VO_W2_Fortojning 

Farled DP_VO_W2_Farled 

Testbana DP_VO_W2_Testbana 

Skoterled DP_VO_W2_Skoter 

Landningsbana DP_VO_W2_Landning 

Väg på is DP_VO_W2_VagPaIs 

Annat vattenområde DP_VO_W2_Annan 

7 kap. Egenskapsbestämmelser  
1 §    Endast de egenskapsbestämmelser som är reglerade i 2− 27 §§ i detta kapitel 
får användas vid reglering med egenskapsbestämmelser i detaljplan.  

Underkategori, formuleringar av bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa 
det som anges i tabellerna nedan. Hakparentesen [text vid behov] ska vid behov 
ersättas med text eller tas bort. Övriga hakparenteser ska ersättas med siffra eller 
text.  

Där formulering av bestämmelse saknas ska istället underkategori med 
tillhörande underkategorikod enligt tabellerna följas.  

Utformning av allmän plats  
2 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats ska tillämpas för att reglera 
preciserat ändamål och utformning på allmän plats. 

Tabell 60 Utformning av allmän plats 

Underkategori Underkategorikod 

Utformning av områden för fordonstrafik DP_AP_Eg_UtformAP_Fordon 
Utformning av områden för gång och 
cykel 

DP_AP_Eg_UtformAP_GC  

Utformning av områden för dagvatten DP_AP_Eg_UtformAP_Dagv 
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Utformning av områden för lek och 
aktivitet 

DP_AP_Eg_UtformAP_LekAktivitet 

Utformning av vegetation DP_AP_Eg_UtformAP_Veg 

Användning av byggnader DP_AP_Eg_UtformAP_AnvAvByggn 
Placering DP_AP_Eg_UtformAP_Plac  

Markens utformning DP_AP_Eg_UtformAP_Mark 
Utformning av byggnad DP_AP_Eg_UtformAP_UtfByggnad  
Skydd mot störningar DP_AP_Eg_UtformAP_SkyddStorning 
Annan utformning av allmän plats DP_AP_Eg_UtformAP_Annan  

Utnyttjandegrad 
3 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att reglera 
bebyggandets största och/eller minsta omfattning.  
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Tabell 61 Utnyttjandegrad 

Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod  

Största area i 
procent 

Största bruttoarea är [siffra] % 
av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_BruttoEgen 

Största area i 
procent 

Största bruttoarea är [siffra] % 
av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_BruttoAnv 

Största area i 
procent 

Största byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_ByggnadsEgen 

Största area i 
procent 

Största byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_ByggnadsAnv 

Största area i 
procent 

Största öppenarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Oppen 

Största area i 
procent 

Största bruksarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Bruks 

Största area i 
procent 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Proc_Annan 

Största area i 
kvm 

Största bruttoarea är [siffra] m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_BruttoFastigh 

Största area i 
kvm 

Största bruttoarea är [siffra] m² DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Brutto 

Största area i 
kvm 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_ByggnadsareaFastigh 

Största area i 
kvm 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Byggnadsarea 

Största area i 
kvm 

Största öppenarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Oppen 

Största area i 
kvm 

Största bruksarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Bruks 

Största area i 
kvm 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaArea
Kvm_Annan 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruttoarea är [siffra] % av 
fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_BruttoEgen 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruttoarea är [siffra] % av 
fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_BruttoAnv 

Minsta area i 
procent 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_ByggnadsEgen 

Minsta area i 
procent 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_ByggnadsAnv 

Minsta area i 
procent 

Minsta öppenarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Oppen 

Minsta area i 
procent 

Minsta bruksarea är [siffra] % 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Bruks 

Minsta area i 
procent 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaP
roc_Annan 

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_BruttoFastigh 
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Underkategori Formulering av bestämmelser Bestämmelsekod  

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_BruttoKvm 

Minsta area i 
kvm 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_ByggnadsFastigh 

Minsta area i 
kvm 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Byggnads 

Minsta area i 
kvm 

Minsta öppenarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Oppen 

Minsta area i 
kvm 

Minsta bruksarea är [siffra] m² 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Bruks 

Minsta area i 
kvm 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaK
vm_Annan 

Area under mark Största [text] under mark är 
[siffra] m² [text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_StorstaKvm 

Area under mark Högsta utnyttjandegrad under 
mark är [siffra] % [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_HogstaProc 
 

Area under mark Minsta [text] under mark är 
[siffra] m² [text vid behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_MinstaKvm 

Area under mark Lägsta utnyttjandegrad under 
mark är [siffra] % [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_LagstaProc 

Area under mark [fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderM
ark_Annan 

Annan 
utnyttjandegrad 

Största bruttoarea är [siffra] m² 
per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_StorstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Minsta bruttoarea är [siffra] m² 
per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_MinstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Största byggnadsarea är [siffra] 
m² per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_StorstaByggnadsKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

Minsta byggnadsarea är [siffra] 
m² per [text]tomt 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_MinstaByggnadsKvmTomt 

Annan 
utnyttjandegrad 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt
_Annan 

Höjd på byggnadsverk 
4 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på kvartersmark för 
att reglera höjd på byggnadsverk.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med och anges i 
förhållande till bestämmelser om markens höjd.  
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Tabell 62 Höjd på byggnadsverk 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

Högsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan 

Högsta höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta nockhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

Lägsta totalhöjd 
på [text] är [siffra] 
meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan 

Lägsta höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Nockhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Nockhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Totalhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd 
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Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

Totalhöjden på 
[text] ska vara 
[siffra] meter över 
angivet nollplan 
[text vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan 

Exakt höjd på 
byggnadsverk 

[fri formulering] DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan 

Begränsning av markens utnyttjande  
5 §    Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera att ett område inte får förses med byggnad eller viss 
typ av byggnad, att ett område endast får förses med byggnad under mark eller att 
komplementbyggnad är den enda typ av byggnad som får placeras inom ett 
område.  

Tabell 63 Begränsning av markens utnyttjande 

Underkategori Underkategorikod 

Marken får inte förses 
med byggnad 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EjByggnad 

Endast 
komplementbyggnad 
får placeras 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EndKompleme
nt 

Endast byggnad 
under mark 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_ByggnadUnder
Mark   

Takvinkel  
6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
lutning i grader på tak. 

Tabell 64 Takvinkel 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Största takvinkel Största takvinkel 
är [siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta 

Största takvinkel Största takvinkel 
för [text] är [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 

Största takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan 

Minsta takvinkel  Minsta takvinkel 
är [siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta 

Minsta takvinkel Minsta takvinkel 
för [text] är [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad 

Minsta takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan 

Exakt takvinkel  Takvinkeln ska 
vara [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt 

Exakt takvinkel Takvinkeln för 
[text] ska vara 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad 

Exakt takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan 
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Fastighetsstorlek 
7 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek ska tillämpas på kvartersmark för att 
reglera största eller minsta fastighetsstorlek. 

Tabell 65 Fastighetsstorlek 

Underkategori Formulering av 
bestämmelser 

Bestämmelsekod 

Största 
fastighetsstorlek 

Största 
fastighetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Storsta_Storsta 

Minsta 
fastighetsstorlek 

Minsta 
fastighetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Minsta_Minsta 

Placering 
8 §    Bestämmelser om placering ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsverks och tomters placering. 

Tabell 66 Placering 

Underkategori Underkategorikod 

Placering av byggnadsverk DP_KM_Eg_Plac_Byggnadsverk 

Annan placering DP_KM_Eg_Plac_AnnanPlac 

Utformning 
9 §    Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsverks form, färg och material, fasadutsmyckningar, typer av 
byggnadsverk samt utformning av tomt.  

Tabell 67 Utformning 

Underkategori Underkategorikod 

En- och tvåbostadshus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva 

Flerbostadshus DP_KM_Eg_Utform_Flerbostad 

Annan typ av byggnadsverk DP_KM_Eg_Utform_AnnanTypAvByggnadsverk 

Byggnadsverks form DP_KM_Eg_Utform_Form 

Byggnadsverks färg DP_KM_Eg_Utform_Farg 

Byggnadsverks material DP_KM_Eg_Utform_Material 

Fasadutsmyckningar DP_KM_Eg_Utform_Fasadutsmyckning 

Annan utformning DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform 

Utförande  
10 §    Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 
byggnadsteknik samt markens genomsläpplighet. 

Tabell 68 Utförande 

Underkategori Underkategorikod 

Grundläggning  DP_KM_Eg_Utforande_Grundlagg 

Entréer DP_KM_Eg_Utforande_Entre 

Ventilation DP_KM_Eg_Utforande_Ventilation 

Dagvatten DP_KM_Eg_Utforande_Dagvatten 



BFS 20xx:xx 
 

22 

Schaktningsnivå DP_KM_Eg_Utforande_Schaktningsniva 

Annat utförande DP_KM_Eg_Utforande_AnnatUtforande 

Byggnaders användning 
11 §    Bestämmelser om byggnaders användning ska tillämpas på kvartersmark 
för att reglera hur byggnaders användning avgränsas eller fördelas. 

Tabell 69 Byggnaders användning 

Underkategori Underkategorikod 

Byggnaders användning DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_ByggnAnv 

Lägenhetsutformning DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_Lagenhetsutform 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  
12 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter ska 
tillämpas på kvartersmark för att reglera andelen lägenheter av olika slag i 
bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

Tabell 70 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

Underkategori Underkategorikod 

Lägenhetsfördelning DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LghFordelning 

Storlek på lägenheter DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LgHStorlek 

Markens anordnande och vegetation  
13 §    Bestämmelser om markens anordnande och vegetation ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera markförhållanden, vegetation och parkering. 
  



BFS 20xx:xx 

 

23 

Tabell 71 Markens anordnade och vegetation 

Underkategori Underkategorikod 

Markförhållanden DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Markforhallanden 

Vegetation DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Vegetation 

Parkering och lastning DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_ParkeringLastning 

Annan mark DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_AnnanMark 

Stängsel och utfart  
14 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång ska tillämpas på 
allmän plats och kvartersmark för att reglera var stängsel ska finnas samt var 
utfart och annan utgång får respektive inte får anordnas mot allmän plats.  

Tabell 72 Stängsel och utfart 

Under-
kategori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Utfart DP_AP_Eg_StangselUtfart_Utfart DP_KM_Eg_StangselUtfart_Utfart 

Stängsel DP_AP_Eg_StangselUtfart_Stangsel DP_KM_Eg_StangselUtfart_Stangsel 

Skydd av kulturvärden 
15 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på allmän plats tillämpas för 
att reglera hur befintliga miljöer som är särskilt värdefulla ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på kvartersmark tillämpas för att 
reglera hur befintliga byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter som är 
särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt ska skyddas. 

Tabell 73 Skydd av kulturvärden 

Under-
kategori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Byggnads-
verk 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggnads
verk 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggnadsve
rk 

Byggnadsdel DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggnads
del 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggnadsd
el 

Bebyggelse-
område 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Bebyggel
seomr 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Bebyggelse
omr 

Tomt - DP_KM_Eg_SkyddKultur_Tomt 

Annat skydd 
av 
kulturvärden 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_AnnatSky
ddKultur 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_AnnatSkydd
Kultur 

Rivningsförbud 
16 §    Bestämmelser om rivningsförbud ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att befintliga byggnader som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
rivas.  

Första stycket gäller även byggnader som i sig inte är särskilt värdefulla men 
som ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Tabell 74 Rivningsförbud 
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Underkategori Underkategorikod allmän 
plats 

Underkategorikod kvartersmark  

Rivningsförbud DP_AP_Eg_Rivningsforbud_
Rivningsforbud 

DP_KM_Eg_Rivningsforbud_Rivnings
forbud 

Varsamhet 
17 §    Bestämmelser om varsamhet ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera vilka karaktärsdrag och värden hos befintliga 
byggnader och bygglovspliktiga anläggningar som varsamheten speciellt ska 
inriktas på. 

Tabell 75, Varsamhet 

Underkategori Underkategorikod allmän plats Underkategorikod 
kvartersmark  

Varsamhet  DP_AP_Eg_Varsam_Varsam DP_KM_Eg_Varsam_Varsam 

Skydd mot störningar 
18 §    Bestämmelser om skydd mot störningar ska tillämpas på kvartersmark för 
att reglera skyddsåtgärder för att motverka markföroreningar, olyckor, 
översvämning och erosion, skyddsåtgärder för att motverka störningar från 
omgivningen samt högsta tillåtna nivåer på störning.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med bestämmelser 
om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Tabell 76 Skydd mot störningar 

Underkategori Underkategorikod 

Buller DP_KM_Eg_Skydd_Buller 

Vibration DP_KM_Eg_Skydd_Vibration 

Ljus DP_KM_Eg_Skydd_Ljus 

Markföroreningar DP_KM_Eg_Skydd_Markfororening 

Olyckor DP_KM_Eg_Skydd_Olyckor 

Översvämning DP_KM_Eg_Skydd_Oversvamning 

Erosion DP_KM_Eg_Skydd_Erosion 

Högsta tillåtna värden DP_KM_Eg_Skydd_HogstaTillatnaVarden 

Annat skydd mot störningar DP_KM_Eg_Skydd_AnnatSkyddMotStorning 

Markreservat för allmännyttiga ändamål  
19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål ska tillämpas på 
allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område 
reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål.  

Tabell 77 Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Underkat
egori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Elektronis
k 
kommunik
ation 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_ElektroniskKom 
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Energianl
äggningar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_Energi 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Energi 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Energi 

Underjordi
ska 
ledningar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_UnderjordiskLedning 

Luftlednin
gar 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Luftledning 

Gång- och 
cykeltrafik 

DP_KM_Eg_Markreserva
t_GC 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_GC 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_GC 

Körtrafik 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Kortrafik 

Bro 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Bro 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Bro 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Bro 

Brygga 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Brygga 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Brygga 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Brygga 

Tunnel 
DP_KM_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

DP_AP_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

DP_VO_Eg_Markreserva
t_Tunnel 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar  
20 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar ska 
tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett 
område reserveras för att ge utrymme för en gemensamhetsanläggning. 

Tabell 78 Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Under-
kategori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Gemensam
hetsanlägg
ning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

DP_KM_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

DP_VO_Eg_Markrese
rvatGemensam_Gem
ensam 
 

Villkor för lov  
21 §    Bestämmelser om villkor för lov ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att lov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har 
genomförts.  

Tabell 79 Villkor för lov  

Underkategori Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvartersmark 

Trafikanläggning DP_AP_Eg_VillkorLov_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Trafikanl 

Energianläggnin
g 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Energianl DP_KM_Eg_VillkorLov_Energianl 

Anläggning för 
vattenförsörjning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Vattenanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Vattenanl 

Avloppsanläggni
ng 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Avloppsanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Avloppsanl 

Rivning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Rivning 

Ombyggnad av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Ombyggna
d 

Flytt av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Flytt 
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Ändrad 
användning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_AndradAnv 

Ändring av utfart 
eller annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Utfart DP_KM_Eg_VillkorLov_Utfart 

Avhjälpande av 
markförorening 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Markforore
ning 

Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_SkyddSake
rhet 

DP_KM_Eg_VillkorLov_SkyddSake
rhet 

Bulleråtgärd DP_AP_Eg_VillkorLov_Buller DP_KM_Eg_VillkorLov_Buller 

Villkor för startbesked  
22 §    Bestämmelser om villkor för startbesked ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att reglera att startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har 
genomförts.  

Tabell 80 Villkor för startbesked  

Underkategori Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvartersmark 

Trafikanläggning DP_AP_Eg_VillkorStart_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorStart_Trafikanl 

Energianläggnin
g 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Energianl DP_KM_Eg_VillkorStart_Energianl 

Anläggning för 
vattenförsörjning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Vattenanl DP_KM_Eg_VillkorStart_Vattenanl 

Avloppsanläggni
ng 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Avloppsan
l 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Avloppsan
l 

Rivning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Rivning 

Ombyggnad av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Ombyggn
ad 

Flytt av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Flytt 

Ändrad 
användning av 
byggnadsverk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_AndradAn
v 

Ändring av utfart 
eller annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Utfart DP_KM_Eg_VillkorStart_Utfart 

Avhjälpande av 
markförorening 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Markforor
ening 

Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_SkyddSak
erhet 

DP_KM_Eg_VillkorStart_SkyddSak
erhet 

Bulleråtgärd DP_AP_Eg_VillkorStart_Buller DP_KM_Eg_VillkorStart_Buller 

 

Ändrad lovplikt  
23 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt ska tillämpas på allmän plats och 
kvartersmark för att minska eller öka bygg-, rivnings- eller marklovplikt. 
Bestämmelser om ändrad lovplikt ska alltid preciseras med vad som avses. 

Tabell 81 Ändrad lovplikt 
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Underkategor
i 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark 

Ökad 
bygglovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadBy
gglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadByg
glov 

Minskad 
bygglovplikt  

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Bygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_MinskadB
ygglov 

Ökad 
rivningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadRiv
ningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadRivn
ingslov 

Minskad 
rivningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Rivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Rivningslov 

Ökad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_OkadMa
rklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadMar
klov 

Minskad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Marklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minskad
Marklov 

Annan ändrad 
lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Annan DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Annan 

Fastighetsindelningsbestämmelser  
24 §    Fastighetsindelningsbestämmelser ska tillämpas på allmän plats, 
kvartersmark och vattenområde för att reglera hur en fastighet eller samfällighet 
ska utformas. Fastighetsindelningsbestämmelser ska även tillämpas för att reglera 
att servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska 
skapas, ändras eller upphävas. 
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Tabell 82 Fastighetsindelningsbestämmelser 

Underkatego
ri 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Indelning i 
fastigheter 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_IndelningFastigh 
 

Servitut DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Servitut 

Ledningsrätt DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Ledningsratt 

Gemensamhe
tsanläggning 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Gemensamanl 

Annan 
rättighet 

DP_AP_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

DP_KM_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

DP_VO_Eg_Fastighetsi
ndel_Annan 

Upphävande av strandskydd  
25 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd ska tillämpas på allmän 
plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera var strandskyddet upphävs 
genom detaljplanen.  

Tabell 83 Upphävande av strandskydd 

Underkat
egori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Upphäva
nde av 
strandsky
dd 

DP_AP_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

DP_KM_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

DP_VO_Eg_Strandskydd
_Strandskydd 

Huvudmannaskap 
26 §    Bestämmelser om huvudmannaskap ska tillämpas på allmän plats för att 
reglera då den allmänna platsen ska ha enskilt huvudmannaskap.  

Tabell 84 Huvudmannaskap 

Underkategori Underkategorikod 

Enskilt huvudmannaskap DP_AP_Eg_Huvudman_EnskiltHuvudm 
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Sammanfattning  

Boverkets författningssamling innehåller idag ett allmänt råd om planbe-

stämmelser för detaljplan, Boverktes allmänna råd (2014:5) om planbe-

stämmelser för detaljplan; BFS 2014:5, DPB1.  

Samtidigt som Boverket remitterar detta förslag på allmänna råd för redo-

visning i detaljplan remitteras även ett förslag på föreskrifter och all-

männa råd om detaljplan. Förslaget på föreskrifter reglerar informationen 

i och den digitala överföringen av detaljplaner. Dock regleras i föreskrif-

ten inte hur detaljplaner ska se ut, alltså redovisningen av detaljplanen. 

Anledningarna till att föreskriften inte reglerar redovisningen av detalj-

planen framgår av konsekvensutredningen till förslaget på föreskrifter. 

För att trots allt ge rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas 

för att uppfylla tydlighetskravet som ställs i 4 kap. 32 § andra stycket 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i förhållande till förslaget på före-

skrifter har detta förslag till allmänt råd tagits fram. Förslaget hanterar 

hur förvaltningsbeslutet detaljplan kan redovisas.  

I och med detta förslag på föreskrifter om detaljplan och förslaget på all-

männa råd om redovisning av reglering i detaljplan föreslår Boverket 

också att det befintliga allmänna rådet upphävs. 

Förslaget innehåller allmänna råd om beteckningar, färgsättning och 

gränslinjer på detaljplanen.  

De befintliga allmänna råden är uttryckta som råd kommuner ”bör” följa. 

De allmänna råd som nu föreslås är istället uttryckta som råd kommuner 

”kan” följa för att uppfylla tydlighetskravet i 4 kap. PBL. 

Nollalternativet i förhållande till dessa allmänna råd är att Boverket inte 

tar fram några allmänna råd alls för hur tydlighetskravet i PBL ska upp-

fyllas. Boverkets uppfattning är att det alternativet riskerar att leda till 

stor osäkerhet kring hur en detaljplan kan utformas vilket kan leda till 

mer otydliga detaljplaner.  

Konsekvenserna kopplade till det föreslagna allmänna rådet behandlas i 

denna konsekvensutredning.   
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Inledning  

I detta kapital redogör Boverket för bakgrunden till de allmänna råd som 

föreslås, arbetsmetod, remissförfarandet samt de avgränsningar som 

gjorts. 

Bakgrund 
Under sommaren 2019 remitterade Boverket ett förslag på föreskrifter om 

detaljplan och planbeskrivning. Remissförslaget reglerade bland annat in-

nehållet och presentationen av informationen i detaljplan. Det förslaget 

föreskrev bland annat hur beslutshandlingarna skulle se ut, alltså ett visst 

manér för detaljplaner.  Boverket fick flertalet remissynpunkter som 

framförde att föreskrifterna inte borde reglera redovisningen av detaljpla-

ner eftersom sådana bindande regler riskerar att hindra en digital utveckl-

ing. Med anledning av dessa synpunkter har Boverket valt att i detta re-

missförslag på föreskrifter inte reglera presentationen av detaljplaner på 

föreskriftsnivå. Läs mer om konsekvenserna av detta i konsekvensutred-

ningen till förslaget på föreskrifter.  

I plan- och bygglagen 4 kap. 32 § andra stycket finns ett krav på att den 

avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt 

tydligt ska framgå av detaljplanen, tydlighetskravet. Det finns även ett 

krav i 4 kap 30 § att det av plankartan ska framgå hur planområdet delas 

upp för särskilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för vilka 

områden. Trots att Boverket valt att i detta skede inte föreslå bindande 

regler om hur presentationen av en detaljplan ska se ut, anser Boverket att 

det är viktigt att ge rekommendationer om hur tydlighetskravet kan upp-

fyllas. Det föreslagna allmänna rådet är avsett att tillämpas tillsammans 

med förslaget på föreskrifter när detaljplanen är beslutat i pappersform el-

ler i PDF-A-format. 

Arbetsmetod och remissförfarande  
Under arbetet med föregående förslaget på föreskrifter som nu resulterat i 

detta förslag till allmänna råd för redovisning av detaljplan har Boverket 

haft särskilda diskussioner med Lantmäteriet, Fortifikationsverket och 

med en referensgrupp med experter från SKL, enskilda kommuner, före-

tag och länsstyrelserna.  

Stora delar av förslaget ingick i förra remissutskicket och Boverket har 

tagit emot synpunkter på förslagen. Dessa synpunkter har behandlats och 

tagits hänsyn till inför detta remissutskick.  
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Förslaget kommer remitteras i 12 veckor och under den tiden finnas till-

gängligt för synpunkter.  

Avgränsningar  
Förslaget på allmänna råd berör endast redovisning av reglering i detalj-

plan och är ett allmänt råd till förslaget på föreskrifter och till tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § PBL.   

Allmänna rådets omfattning 

Förslaget på allmänna råd om redovisning av detaljplaner ersätter Bover-

kets tidigare allmänna råd, (2014:5), i de delar som berör redovisning av 

detaljplaner. Resterande delar av det befintliga allmänna rådet ersätts av 

förslaget på föreskrifter. 

Syftet med de allmänna råden är att ge råd om hur informationen i detalj-

planer som förslaget på förskrifter reglerar kan redovisas i en detaljplan. 

Därför bör de allmänna råden läsas tillsammans med Boverkets föreskrif-

ter om detaljplaner.  
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Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till förslaget på allmänna råd. Vidare dis-

kuteras vad som sker om inga allmänna råd beslutas, nollalternativet, 

samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutningsvis 

beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget. 

Dagens regler 
I PBLs fjärde kapitel regleras vad kommunerna får bestämma i en detalj-

plan. Hur detta ska göras anges inte direkt i lagen. Dock finns det ett 

praktiskt och väl inarbetat system för hur regleringen ska redovisas i de-

taljplanen. Sedan år 1950 har staten tagit fram anvisningar, allmänna råd 

och vägledning kring betecknings- och planbestämmelsesystemet och 

dess tillämpning.1 

Boverket beslutade 2014 om allmänna råd för planbestämmelser (BFS 

2014:5) med anledning av nya PBL som trädde ikraft år 2011. Det all-

männa rådet började gälla från den 2 januari år 2015. Det befintliga all-

männa rådet innehåller dels rekommendationer om informationen i detalj-

planer dels redovisningen av detaljplaner.  

Eftersom det idag inte finns bindande regler om hur en detaljplan ska re-

dovisas är kommunerna tämligen fria att själva välja hur ett förvaltnings-

beslut om detaljplan ska redovisas. Friheten medför att detaljplaner ser 

olika ut och förvaltningsbeslutens tydlighet och kvalitet varierar. Bover-

ket anser dock att i och med den digitala utvecklingen och de möjligheter 

som en sådan utveckling medför är det inte lämpligt att skriva bindande 

regler om redovisningen av detaljplaner. Dock anser Boverket att det är 

viktigt att ge vägledning och rekommendationer om hur tydlighetskravet 

liksom den bindande föreskriften kan uppfyllas.   

 
1 Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publi-

kation 1950:2 

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens 

planverk publikation nr 37. 1970.  

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1993:3.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1996:1.  

Boken om detaljplan och områdesbestälser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 

2002:1 
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Motivet till allmänna rådet 
Detta allmänna råd remittera parallellt med ett förslag på föreskrifter. 

Förslaget till föreskrifter reglerar informationen i och digital överföring 

av detaljplaner. Föreskriftsförslaget reglerar dock inte hur detaljplanen 

(beslutsdokumentet) ska redovisas. 

I förra remissutskicket ingick det regler för hur detaljplaner skulle redovi-

sas, ett visst manér föreskrevs. Motivet var att skapa enhetliga och tydliga 

beslutsdokument. Boverket arbetade då med utgångspunkten att det kräv-

des enhetlighet i presentationerna av detaljplaner. Det ansågs alltså vik-

tigt att föreskriva att inte endast informationen var enhetlig utan även att 

beslutsdokumentet utformades enhetligt. Boverket fick i första remissom-

gången in synpunkter om att förslaget riskerade att hindra den digitala ut-

vecklingen av redovisning av detaljplaner. Utifrån remissvaren har Bo-

verket bytt utgångspunkt till att det är detaljplanens information som 

måste vara enhetlig. Därför formaliseras och regleras planinformationen 

med koder medan redovisningen eller presentationen kan utgöras av re-

kommendationer.  

Den lagstiftning, de allmänna råd och den praxis vi har idag har vuxit 

fram under många decennier. Boverket kan konstatera att den typ av re-

glering vi har idag inte räcker för att skapa ett enhetligt system för redo-

visning av detaljplaner som alla kommuner följer. Detta trots den tillsyn, 

domstolspraxis och vägledning som staten bedrivit och genomfört. Trots 

detta, och trots risken att beslutsdokumentet inte kommer att redovisas 

enhetligt anser Boverket att det inte är lämpligt att låsa in redovisningen i 

ett analogt system eller införa bindande regler om det inte absolut behövs. 

För att ge vägledning om hur informationen i föreskriften kan redovisas 

på ett sätt som uppfyller tydlighetskravet föreslås detta allmänna råd. 

Reglerna motsvarar i mångt och mycket reglerna i som finns i det befint-

liga allmänna rådet vad gäller redovisning av beslutsdokumentet. Försla-

get på allmänt råd kan inte tillämpas fristående utan kräver att även för-

slaget på föreskrifter följs. 

Boverket ser positivt på att kommuner tar fram och utvecklar egna funge-

rande system för hur en detaljplan kan redovisas. Det är dock inte många 

kommuner som har resurser att ta fram kompletta system med tolknings-

vägledning som även går att applicera mot programvaror. Boverket ser 

också att det utan ett enhetligt centralt förslag som kommuner och pro-

gramvaruleverantörer kan utgå ifrån finns en risk för att en mängd diffe-

rentierade, ofullständiga och svårtolkade beteckningssystem uppstår. Med 

ett allmänt råd behöver kommunerna också ange och förklara om de 
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väljer att göra på något annat sätt. Det innebär att i de fall som kommuner 

väljer att göra egna system kommer det att finnas motiveringar som kan 

fungera som stöd vid kommande tolkningar. 

Nollalternativet  
Nollalternativet i förhållande till dessa allmänna råd är att Boverket inte 

tar fram några allmänna råd alls för hur tydlighetskravet i PBL ska upp-

fyllas. Boverkets uppfattning är att det alternativet riskerar att leda till 

stor osäkerhet kring hur en detaljplan kan utformas. En sådan osäkerhet 

kan leda till att beslutsdokumenten blir mer otydliga. 

Det är viktigt att regleringen i detaljplaner tydligt går att utläsa dels för at 

det tydligt ska framgå vad som fattats beslut på dels när detaljplanen ska 

tolkas vid genomförandet.  Det är därför inte önskvärt att lämna kommu-

nerna helt utan råd om hur redovisning.  

Nollalternativet innebär att det blir upp till kommunerna och programva-

ruleverantörerna att hitta på system för hur redovisning av detaljplaner 

ska se som följer lag, förordning och föreskrift. Förmodligen skulle de då 

byggas utifrån dagens system men utvecklas i olika riktningar där det kan 

finnas risk för svårigheter för kommuner att byta mellan system vilket 

skulle påverka konkurrensen negativt och ge inlåsningseffekter. 

Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas lämpliga alternativa lösningar. Som re-

dogjorts ovan är nollalternativet inte lämpligt.  

Det alternativ som Boverket förde fram i första remissomgången var att 

reglera även detaljplanens redovisning i föreskriftsform. Som beskrivits 

ovan samt i konsekvensbeskrivningen till föreskriften så är det en lösning 

som Boverket har släppt då det riskerar att låsa in en analog lösning när 

det är en digital framtid som önskas. 

Ett alternativ är att genom en teknisk kommitté hos SIS Standard göra en 

branschstandard för detaljplanens redovisning. Problemet med en sådan 

lösning är att standarden då hela tiden måste förhålla sig till Boverkets fö-

reskrift om detaljplanens innehåll. Då det är olika processer kan det vara 

svårt att hålla dem aktuella parallellt. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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Upphävande av Boverkets allmänna 
råd (2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan; BFS 2014:5 

I och med förslaget på föreskrifter och allmänna råd för detaljplan och 

detta nya allmänna råd om redovisning av detaljplan föreslås det att det 

befintliga allmänna rådet om planbestämmelser för detaljplan (BFS 

2014:5) upphävs. Det befintliga allmänna rådet kommer delvis ersättas av 

förslaget på föreskrifter och delvis av förslaget på allmänna råd. Det före-

slås upphävas 1 juli 2020 genom en övergångsbestämmelse i det nya all-

männa rådet.  

Boverkets uppfattning är att merparten av landets kommuner till stor del 

tillämpar det allmänna rådet idag. Att det upphävs medför enligt Bover-

kets mening inte några större konsekvenser för landets kommuner. Detta 

eftersom rekommendationerna antingen ersätts med tvingande regler en-

ligt förslaget på föreskrifter eller med nya rekommendationer enligt för-

slaget på allmänna råd. De stora konsekvenserna för kommunerna orsa-

kas alltså av den nya föreskriften. 

Förslaget på föreskrifter och allmänna råd om detaljplan kommer inte 

stämma överens med det tidigare allmänna råden. Eftersom föreskrifter är 

bindande och måste följas av bland annat kommunerna förlorar det be-

fintliga allmänna rådet sin relevans och behöver därför upphävas.  
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Författningsförslaget 

Förslaget på allmänna råd ger råd om hur regleringen i en detaljplan kan 

redovisas i en pappersplan eller i en PFD-A. Syftet är att visa hur tydlig-

hetskravet i PBL 4 kap. 32 § andra stycket kan uppfyllas. Om tydlighets-

kravet kan uppfyllas på ett annat sätt står det kommunen fritt att använda 

det sättet. En av anledningarna till att reglerna är utformade som all-

männa råd på ”kan-nivå” är att inte låsa kommunerna till en ”analog” re-

dovisning. 

I det befintliga allmänna rådet formulerades rekommendationerna om hur 

detaljplanens reglering skulle redovisas med bör, exempelvis Använd-

ningen kontor bör betecknas K och ges vid färgläggning brun färg. I 

detta nya allmänna råd formuleras rekommendationerna med kan istället, 

exempelvis Användningen kontor kan betecknas K och kan vid färglägg-

ning ges brun färg. Syftet med detta byte av formulering är att det all-

männa rådet inte lika hårt som tidigare ska styra detaljplanens redovis-

ning utan bara ge ett användbart alternativ så att kan kommunerna kan 

följa tydlighetskravet och föreskriften.  

De allmänna råden visar alltså ett sätt hur informationen enligt Boverkets 

förslag på föreskrifter kan redovisas, hur planbestämmelser kan betecknas 

och hur bestämmelseområden kan visas på detaljplanen.  

Boverkets ambition har varit att så långt som möjligt följa det beteck-

ningssystem, förslag på färgsättning och gränslinjer som finns i nu gäl-

lande allmänna råd. Detta för att göra övergången till att redovisa detalj-

planer som är upprättade enligt föreskriften som lätt som möjligt. 

Principer för beteckningar mm 

Boverket har i samband med arbetet för att ta fram föreskrifter och all-

männa råd om detaljplaner haft uppe frågan om ett nytt beteckningssy-

stem som inte skulle bygga på alfabetet. Boverket har dock valt att när 

det gäller beteckningar hålla kvar vid alfabetssystemet, trots de begräns-

ningar och problem som det kan ge upphov till. Alfabetssystemet är inar-

betat och inom branschen välkänt och läsbart. Traditionellt har också be-

teckningsbokstäverna haft en språklig koppling till den användning eller 

den reglering den avsett, som B för bostäder, K för kontor, e för exploate-

ringsgrad eller u för underjordiska ledningar. Boverket försöker att hålla i 

den traditionen så långt det är möjligt, till exempel får nu reglering av 

höjder på byggnadsverk beteckningen h. De begränsningar som alfabetets 

omfattning har, det vill säga enbart 28 bokstäver, medför dock en del 
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problem. Ett är att bokstäverna inte riktigt räcker, varför ett flertal egen-

skapsbestämmelser i vissa fall delar på en och samma beteckning. En be-

gränsning är att alla bokstäver inte är lika lämpliga att använda som be-

teckningar, till exempel bokstäver med diakritiska tecken, som å, ä, och ö 

eller bokstäver som har samma utseende i versal och gemen form. I alla 

fall har det dock inte varit möjligt utan även beteckningar där versaler 

och gemener har samma utseende och gemener med diakritiska tecken, 

som å och ö finns nu med i det allmänna rådet. Boverket har dock valt att 

lägga dess beteckningar, men lite sämre otydlighet på bestämmelser som 

dels inte används i någon större utsträckning, eller inte alltid betecknas på 

plankartan då de, som exempelvis genomförandetid, i de allra flesta fall 

är samma inom hela planområdet 

Hierarki för planbestämmelser och beteckningar 

De olika typerna av bestämmelser i en detaljplan har traditionellt följt ett 

hierarkiskt system där planområdet utgör den yttre begränsningen som 

måste fyllas med användningar. Egenskapsbestämmelser och administra-

tiva bestämmelser har av princip varit underställda användningar. I de fall 

egenskaper och administrativa har betecknats har de begränsats av an-

vändningsområden.  

I föreskriften bestäms ingen hierarki mellan olika typer av planbestäm-

melser. Föreskriften anger istället att samtliga bestämmelser ska lägesbe-

stämmas. Detta krav gäller dock den digitala informationen. Avsikten 

med att föreskriften inte har med den traditionella hierarkin är att möjlig-

göra för kommunerna att utveckla nya sätt att redovisa detaljplaner. 

I det allmänna rådet har Boverket dock valt att hålla kvar vid den hierarki 

som finns sedan tidigare. Detta för att ge kommunerna ett sätt att uppfylla 

kravet i 4 kap 30 § PBL anger att det av plankartan ska framgå hur plan-

området delas in i skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller vart. 

Det allmänna rådet är som tidigare sagt utformat på kan-nivå för att ange 

ett sätt som kommunen kan utforma detaljplanen och samtidigt uppfylla 

lagkraven.  

Det allmänna rådet uppbyggnad 

Förslaget till allmänna råd anger hur detaljplanen kan redovisas genom 

hur plankartan kan utformas med beteckningar och färgläggning. Det all-

männa rådet är indelat i sju avsnitt: 

1. Inledning 

2. Redovisning av detaljplan 
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3. Planområdet 

4. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av an-

vändning av allmänna platser  

5. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av an-

vändning av kvartersmark  

6. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovisning av an-

vändning av vattenområde  

7. Avgränsning och beteckningar av egenskapsbestämmelser vid re-

dovisning på plankartan  
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Konsekvenser 

De förslagna allmänna råden är avsedda att tillämpas tillsammans med 

Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och av-

sikten är inte att förslaget på allmänna råd ska tillämpas fristående. Kon-

sekvenserna av det allmänna rådet beskrivs därför utifrån förutsättningen 

att det finns en överordnad föreskrift om detaljplan. 

Inte bindande regler 
I första remissutskicket med förlag på föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan med planbeskrivning innehöll förslaget bindande regler om re-

dovisning av detaljplaner. Allmänna råd är däremot inte bindande utan 

endast rekommendationer. Det allmänna rådet anger hur kommunen kan 

göra för att uppfylla tydlighetskravet i 4 kap. PBL samt förslaget på före-

skrifter. 

Att detaljplaner tas fram utan bindande regler för redovisningen riskerar 

att leda till skilda sätt att redovisa beslutshandlingen. Olikheterna kan in-

nebära att det blir svårt att tolka detaljplaner för såväl kommunens hand-

läggare som privatpersoner, företagare och rättsprövande instanser. Även 

vid beslutsfattande kan en brist på reglerad enhetlighet utgöra ett rättssä-

kerhetsproblem då det kan vara svårt att förstå vad beslutet innebär. 

Boverket anser dock, efter de remissynpunkter som kom i samband med 

förra remissutskicket, att de ovan beskrivna riskera inte överväger risken 

att hindra den digitala utvecklingen vad gäller redovisning av detaljpla-

ner.   

Att rekommendationerna i det allmänna rådet dessutom numera är på 

kan-nivå istället för som i det befintliga allmänna rådet på bör-nivå kan 

innebära en ytterligare risk för variation, mindre enhetlighet i kommuner-

nas redovisning av detaljplanernas reglering. Boverket anser trots det att 

det är viktigt att ge råd om hur en detaljplan kan redovisas för att tydlig-

hetskravet i 4 kap. PBL ska uppfyllas. 

Vilka berörs av förslagen?  
De allmänna råden berör främst landets kommuner eftersom de ansvarar 

för detaljplaneringen och det är även de som tillämpar detaljplanerna. Be-

rörda grupper är: 

• Kommuner, 290 st. 
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• Länsstyrelser, 21 st. 

• Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

• Andra myndigheter 

• Konsultföretag inom planering och arkitektur  

• Programvaruleverantörer  

• Byggfirmor 

• Byggherrar 

• Mark- och miljödomstolarna 

• Allmänheten 

Konsekvenser för företag  

Programvaruleverantörer 

Boverket kan se att det blir konsekvenser för de företag som idag tar fram 

och tillhandahåller programvara avsedda för att producera och hantera de-

taljplaner. 

En av konsekvenserna är att deras kunder, framförallt kommunerna, kom-

mer ställa krav på att programvaran de använder kan följa det allmänna 

rådet vad gäller redovisning av beslutshandlingarna. Dock är det långt 

ifrån säkert att alla kommuner ställer det kravet, vissa kommuner vill 

kanske utveckla ett eget, mer digitalt sätt, att redovisa sina detaljplaner.  

Konsekvenserna träffar de olika företagen på olika sätt beroende på om 

de redan har påbörjat ett utvecklingsarbete och gjort anpassningar med 

hänsyn till gällande standard och med hänsyn till Boverkets allmänna råd 

och Boverkets planbestämmelsekatalog eller om de inte gjort detta och 

kanske inte heller kan genomföra en sådan anpassning och utveckling.  

Idag finns uppskattningsvis mellan fem och tio företag som erbjuder pro-

gramvara för att ta fram detaljplaner. Två eller tre av dessa företag har 

produkter anpassade efter gällande standard, Boverkets allmänna råd och 

Planbestämmelsekatalogen. Ytterligare några företag har utvecklat pro-

dukter som delvis är anpassade medan andra företags produkter inte är 

anpassade. 

Det föreslagna allmänna rådet drabbar förstås dessa företag på olika sätt.  

De som redan lagt tid och energi på att utveckla anpassade produkter 
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kommer delvis att behöva göra en modifiering för att följa de allmänna 

råden för redovisning av detaljplaner. De som enbart delvis eller inte alls 

har anpassat sina produkter kommer att behöva göra större utvecklingsin-

satser om man ens kunder ställer krav på att programvaran ska klara att 

uppfylla det allmänna rådet.  

Övriga företag 

Eftersom det är allmänna råd som föreslås för redovisning av detaljplaner 

kommer inte beslutshandlingarna tvingas vara enhetliga och följa ett visst 

system. Det kan innebära att detaljplanerna även fortsättningsvis i vissa 

fall blir svåra att tolka.  

Särskild hänsyn till små företag  
Om det finns små företag som utvecklat särskilda verktyg för att produ-

cera detaljplaner skulle en omställning till nya allmänna råd kunna bli 

svår och betungande.  

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner och planprocessen på olika sätt. 

Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättighetshavare eller bo-

ende där en förändring planeras och genomförs (under planprocessen och 

vid genomförande av planen). Dels när någon enskild söker lov eller ska 

genomföra en åtgärd som kräver sådant tillstånd att en gällande plan ska 

tolkas innan beslut kan fattas. 

Eftersom Boverket inte föreslår bindande regler för redovisning av detalj-

planer kommer detaljplanerna även fortsättningsvis inte tvunget redovisas 

på ett enhetligt sätt. Detta kan medföra att detaljplanerna är svåra att tolka 

vid en efterkommande prövning. Det är dock ett problem som redan finns 

i dagsläget.  

Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner och planinformation berör 

många delar av den. Flera centrala myndigheter och länsstyrelserna be-

rörs i planprocessen och flera regelverk hänvisar på olika sätt till detalj-

planer. Domstolar hanterar överklaganden av detaljplaner och tolkar de-

taljplaner vid handläggning av andra typer av ärenden, exempelvis till-

ståndsärenden enligt miljöbalken. 

Eftersom Boverket inte föreslår bindande regler för redovisning av detalj-

planer kommer de instanser som kommer i kontakt med laga kraft-vunna 

detaljplaner vara tvungna att hantera detaljplaner som inte nödvändigtvis 

är enhetliga. Om det allmänna rådet har följts kommer dock 
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detaljplanerna uppfylla tydlighetskravet vilken borde vara till fördel vid 

hantering av detaljplaner.   

Boverket kommer att ta fram vägledning om det nya allmänna rådet och 

behöver göra en särskild satsning för att sprida vägledningen till kommu-

ner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommuner  
Det allmänna rådet berör alla kommuner som behöver avgöra fysiska för-

ändringar genom beslut om detaljplan vilket på sikt kan antas vara samt-

liga landets kommuner. 

Genom allmänt hållna lagkrav som är kompletterade med allmänna råd 

ges kommunerna stor frihet att själva forma hanteringen och utform-

ningen av ett beslut om detaljplan. 

I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för att ta 

fram detaljplaner idag. De allmänna råden kan påverka hur dessa verktyg 

behöver utformas. Detta kan innebära behov av att uppdatera nuvarande 

programvara. 

Då de nya allmänna råden till stor del bygger på rådande praxis och all-

männa råd gör Boverket bedömningen att det kunskapsmässigt inte bör 

vara svårt för dem som i kommunerna arbetar med detaljplaner att ta till 

sig de nya allmänna råden  

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 

även fortsättningsvis ha rätt att reglera det som lagen medger. 

Kostnader vid införandet  

Alla detaljplaner som görs idag tas fram med någon form av digitalt verk-

tyg. Det nya allmänna rådet kan innebära att kommunerna vill göra upp-

datering av programvaror för att kunna följa rådet.  

Kommunernas kostnader vid allmänna rådets införande kan komma att 

variera beroende på hur kommunen idag ritar sina detaljplaner. För de 

kommuner som redan idag använder programvaror som stöder gällande 

standard och Boverkets planbestämmelsekatalog torde kostnaderna inte 

öka i någon större utsträckning, även om programmen måste uppdateras. 

Som tidigare nämnts måste programvaruleverantörerna anpassa sina pro-

dukter för att kunna följa det allmänna rådet. I vilken mån detta kommer 

att påverka kostnader för programvarorna kan Boverket inte bedöma. 

Detsamma gäller de kommuner som inte själva ritar detaljplaner utan an-

vänder konsulter.  
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För de kommuner som idag använder programvaror som inte är anpas-

sade efter gällande standard och planbestämmelsekatalogen kan kostna-

derna bli högre.  

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 

några, konsekvenser de allmänna råden får för miljön. 

Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 

perspektiv:  

– Jämställdhet  

– Barn  

– Tillgänglighet  

 



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 19 

 Boverket 

Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1. Inledning 

Allmänt råd 

Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- 

och bygglagen (2010:900), plan- och bygglagen (2010:900), samt 

till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detalj-

plan. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 

hur detaljplaner kan redovisas. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta 

med mindre och indragen text. 

Motiv  

Paragrafen finns med för att ge en överblick av vad författningen omfat-

tar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

2. Redovisning av detaljplan  

2.1 Redovisning av bestämmelser m.m. 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Detaljplanens bestämmelser kan redovisas som en sammanställ-

ning med planbestämmelser. 

Var en planbestämmelse gäller kan på plankartan redovisas med 

beteckningar och olika typer av gränslinjer. Om en planbestäm-

melse gäller hela planområdet, all kvartersmark eller all allmän 

plats behövs ingen beteckning på plankartan. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra vilka delar en detaljplan kan bestå av och hur 

planbestämmelser kan redovisas för att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § 

andra stycket PBL ska uppfyllas.  Sammanställning med planbestämmel-

ser kan redovisas bredvid plankartan och syftet med denna är att på ett 

samlat sätt redovisa bestämmelserna i detaljplanen.  

Konsekvenser 

I dagens allmänna råd finns ingen tydlig beskrivning av vilka delar en de-

taljplan kan bestå av. Dock har det sätt som beskrivs i rådet till stor del 
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framarbetats genom praxis. Eftersom många kommuner redan idag redo-

visar sina detaljplaner på detta sätt blir konsekvenserna små.  

2.2 Bestämmelseområdens hierarki 

4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Vid tillämpning av beteckningar, färgsättning och avgränsning en-

ligt detta allmänna råd kan bestämmelsehierarki enligt andra 

stycket tillämpas. 

Användningsområden avgränsas av andra användningsområden 

och planområdet. Egenskapsområden avgränsas av användnings-

områden och planområdet. Egenskapsområde som redovisas med 

egenskapsgräns 1 avgränsas av andra egenskapsområden som re-

dovisas med egenskapsgräns 1. Egenskapsområde som redovisas 

med egenskapsgräns 2 avgränsas av andra egenskapsområden som 

redovisas med egenskapsgräns 2. 

Motiv  

De olika typerna av bestämmelser i en detaljplan har traditionellt följt ett 

hierarkiskt system där planområdet utgör den yttre begränsningen som 

måste fyllas med användningar. Egenskapsbestämmelser och administra-

tiva bestämmelser har av princip varit underställda användningar. I de fall 

egenskaper och administrativa har betecknats har de begränsats av an-

vändningsområden.  

I föreskriften om detaljplan bestäms ingen hierarki mellan olika typer av 

planbestämmelseområden. Föreskriften anger istället att samtliga bestäm-

melser digitalt ska lägesbestämmas. Avsikten med att föreskriften inte har 

med den traditionella hierarkin är att möjliggöra för kommunerna att ut-

veckla nya sätt att redovisa detaljplaner. 

I det allmänna rådet har Boverket dock valt att hålla kvar vid den hierarki 

som finns sedan tidigare. Detta för att ge kommunerna ett sätt att uppfylla 

kravet i 4 kap. 30 § PBL som anger att det av plankartan ska framgå hur 

planområdet delas in i skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller 

vart. Syftet är även att ge kommunerna ett sätt att uppfylla tydlighetskra-

vet i 4 kap. 32 § andra stycket vad gäller redovisning av reglering i detalj-

plan. 

Föreskriften skiljer inte lägre på administrativa bestämmelser och egen-

skapsbestämmelser utan benämner samtliga som egenskapsbestämmelser. 

Redovisningsmässigt på plankartan finns det dock ett behov av att inte 

alla egenskapsbestämmelserna avgränsar varandra. Boverket har därför 

valt att låta den tidigare administrativa gränsen finnas krav, men benämnd 

som egenskapsgräns 2. Motsvarande bestämmelser som tidigare 
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benämndes administrativa bestämmelser och avgränsades av den admi-

nistrativa plangränsen avgränsas nu av egenskapsgräns 2. 

Konsekvenser 

Om kommuner väljer att använda en annan hierarki än den som beskrivs i 

det allmänna rådet och som följer principer för tidigare praxis finns det en 

stor risk för feltolkningar och otydlighet. I de fallen är det mycket viktigt 

att kommunen tydligt anger att detaljplanens redovisning inte följer den 

allmänna hierarkin samt hur planens ska läsas och tolkas. 

Att den tidigare administrativa gränsen numera benämns egenskapsgräns 

2, kan leda till otydlighet och risk för feltolkningar. Därför kommer det 

krävas vägledningsinsatser för att ge hjälp till kommunerna över hur hie-

rarkin är tänkt att fungera.   

2.3 Precisering av planbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Vid precisering av planbestämmelser kan detta redovisas genom 

att beteckningen indexeras i form av en nedsänkt siffra. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur preciseringar av planbestämmelser kan redovi-

sas för att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.   

Konsekvenser 

Motsvarande bestämmelse finns i dagens allmänna råd och tillämpas i 

stor utsträckning av kommunerna, konsekvenserna av förslaget blir därför 

små.  

2.4 Tillfälliga användningar  

4 kap. 26 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Tillfälliga användningar kan betecknas med den tillfälliga använd-

ningen inom hakparentes. I sammanställningen med planbestäm-

melser anges vilken tid som den tillfälliga användningen får pågå. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur tillfälliga användningar kan redovisas för att 

tydlighetskravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.   
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Konsekvenser 

Motsvarande bestämmelse finns i dagens allmänna råd och tillämpas i 

stor utsträckning av kommunerna, konsekvenserna av förslaget blir därför 

små.  

2.5 Kombinationer av användningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Kombinationer av användningar kan på plankartan betecknas med 

aktuella beteckningar enligt detta allmänna råd.  

Vid färgläggning kan den huvudsakliga användningens färg en-

ligt detta allmänna råd användas. Om fördelningen mellan använd-

ningen är fri kan den beteckning som kommer först i bokstavsord-

ning avgöra färgläggningen.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur kombinerade användningar kan redovisas för 

att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Exempel på 

hur detta färgmässigt ska redovisas i sammanställning med planbestäm-

melser är en vägledningsfråga. 

Konsekvenser 

Motsvarande bestämmelse finns i dagens allmänna råd och tillämpas i 

stor utsträckning av kommunerna, konsekvenserna av förslaget blir därför 

små. 

2.6 Koppling i bestämmelseformulering mellan egenskapsbestäm-

melse och användningsbestämmelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 

avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse inte gäller för 

alla användningar kan det av dessa egenskapsbestämmelsers for-

mulering framgå till vilken användning bestämmelsen hör. 

Motiv  

I tidigare allmänna råd angavs att vid användningar i skilda plan skulle 

egenskaper till den underordnade användningen betecknas på samma sätt, 

inom parentes. Någon annan möjlighet att koppla olika egenskapsbestäm-

melser till olika användningar inom samma område eller utrymme angavs 

inte i det befintliga allmänna rådet. Boverket har dock sett ett behov av 

detta även vid kombinerade användningar utan åtskiljning i höjdled eller 

om fler än två användningar ska redovisas inom samma område men i 

skilda plan.  
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Konsekvenser 

Att lägga kopplingen till användningen i bestämmelseformuleringen kan 

leda till risk för otydliga planbestämmelser formuleringsmässigt. Exem-

pel på hur detta kan uttryckas kommer det behövas vägledning om. 

2.7 Genomförandetid  

4 kap. 21 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Allmänt råd 

Detaljplanens genomförandetid kan framgå i sammanställningen 

av planbestämmelser. Om genomförandetiden inte är densamma 

över hela planområdet kan genomförandetid anges för ett använd-

ningsområde och betecknas å.  

Motiv 

Enligt föreskriften likställs inte genomförandetid som en planbestäm-

melse motsvarande övriga. Den bestämda genomförandetiden kan ändå 

framgå tillsammans med detaljplanens planbestämmelser. Om genomfö-

randetiden inte ska vara samma inom hela planområdet finns det dock ett 

behov av att kunna redovisa var de olika genomförandetiderna gäller på 

plankartan. Därför ges genomförandetiden en beteckning, å, för att kunna 

redovisa detta.  

Konsekvenser 

Att det på plankartan kan finnas en beteckning för något som egentligen 

inte är en planbestämmelse skulle kunna leda till otydlighet. Men då skill-

naden framförallt rör hur den digitala informationen är kopplad bör det 

inte ge några reella konsekvenser. 

Vad gäller beteckningen å så är det inte optimalt att använda bokstäver 

som har diakritiska tecken som beteckningar, då dessa (ringen i å) riske-

rar att blandas ihop med grundkartan. Boverket bedömer dock att beteck-

ningen å förmodligen inte kommer att tillämpas i någon större utsträck-

ning och anser därför att de problem som finns med bokstäver med di-

akritiska tecken är acceptabla i detta fall. 

3. Planområdet 

3.1 Avgränsning av planområdet  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 1 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa vilket område som detaljplanen om-

fattar kan planområdesgräns användas. 
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Planområdesgräns kan anges med linjen: 

 
Om planområdet avgränsas vertikalt kan detta framgå i sam-

manställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgräns-

ningen kan även redovisas som en separat lägesbestämd redovis-

ning på plankartan. 

Motiv  

Att på plankartan redovisa planområdets avgränsning med planområdes-

gräns följer tidigare allmänna råd och praxis.  

Vertikal avgränsning är en ny möjlighet enligt föreskriften som i det all-

männa rådet ges en möjlig redovisningsform. 

Konsekvenser 

Att vertikalt avgränsa ett planområde genom att ange det i sammanställ-

ningen med planbestämmelser kan uppfattas som ett otydligt redovis-

ningssätt.  I de allra flesta fall kommer dock avgränsningen komma att 

behöva illustreras i planbeskrivningen men även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan. 

Vertikal reglering innebär alltid att det måste finnas en tydlig koppling till 

det höjdsystem som detaljplanen utgår ifrån.  

Boverket ser ett stort vägledningsbehov när det gäller detaljplanering som 

avgränsas vertikalt eller som sker i olika skikt inom samma område. 

4. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovis-

ning av användning av allmänna platser 

4.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera an-

vändningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan använd-

ningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 

 
I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdes-

gräns räcker det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgräns-

ning av två användningsområden sammanfaller räcker det att en 

användningsgräns redovisas. 
Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta redo-

visas i sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala 

avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redo-

visning på plankartan. 
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När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen 

redovisas inom parentes.    

Motiv  

För att kunna redovisa var användningsbestämmelser gäller på ett åskåd-

ligt och tydligt sätt kan gränslinjer användas på plankartan. Gränslinjen 

för användningsområden som Boverket föreslås är densamma som i det 

befintliga allmänna rådet.  

I det allmänna rådet beskrivs även en hierarki för användningsområden 

som kan användas för att på ett tydligt sätt redovisa var en bestämmelse 

gäller. Denna hierarki följer det befintliga allmänna rådet. Läs mer om 

detta under rubriken Hierarki för planbestämmelser och beteckningar i 

denna konsekvensutredning.  

Vid vertikal avgränsning av användningsområden kan det göras genom 

att ange detta i sammanställningen med planbestämmelser. En sådan re-

dovisning riskerar att bli otydlig varför det i de allra flesta fall kommer att 

behöva illustreras i planbeskrivningen och även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan, vilket det allmänna rådet innehåller en rekommen-

dation om.  

Redovisning av beteckningen inom parentes följer vad som anges i det 

befintliga allmänna rådet och syftar till att ytterligare förtydliga att det 

skett en vertikal avgränsning. 

Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

4.2 Torg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.3 Väg  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.4 Gata  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 4 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen gata kan betecknas GATA och kan vid färglägg-

ning ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.5 Gång- och cykelväg  

4 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 5 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen gång- och cykelväg kan betecknas GC-VÄG och 

kan vid färgläggning ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckningen har änd-

rats jämfört med det befintliga allmänna rådet, där gång och cykel 
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utgjorde två användningar, för att följa hur användningen är reglerad i fö-

reskriften.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.6 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 6 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen parkering kan betecknas P-PLATS och kan vid 

färgläggning ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer med en mindre språklig korrigering motsvarande rekommen-

dation i det nuvarande allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.7 Park  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 7 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen park kan betecknas PARK och kan vid färglägg-

ning ges ljusgrön färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.8 Natur  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 8 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen natur kan betecknas NATUR och kan vid färglägg-

ning ges ljusgrön färg.  
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Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.9 Skydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 9 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen skydd kan betecknas SKYDD och kan vid färg-

läggning ges ljusgrön färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Önskemål har inkommit 

från remissinstanser om en annan färgsättning på denna användning av 

allmän plats. Boverket anser dock att användningen skydd i de flesta fall 

kan ges ljusgrön färg om detaljplanen färgläggs. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4.10 Annan allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap. 10 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen annan allmän plats kan betecknas med avsedd an-

vändning i klartext med versaler och kan vid färgläggning ges ljus-

grå färg eller ljusgrön färg. 

Motiv  

Denna användning har inte funnits med i det befintliga allmänna rådet, 

men föreslår införas i samband med föreskriften. Syftet är att tydliggöra 

hur användningen kan redovisas för att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § 

andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsättning följer motsva-

rande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovis-

ning av användning av kvartersmark 

5.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera an-

vändningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan använd-

ningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 

 
I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdes-

gräns räcker det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgräns-

ning av två användningsområden sammanfaller räcker det att en 

användningsgräns redovisas. 
Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta 

framgå i sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala 

avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redo-

visning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen 

redovisas inom parentes.    

Motiv  

För att kunna redovisa var användningsbestämmelser gäller på ett åskåd-

ligt och tydligt sätt kan gränslinjer användas på plankartan. Gränslinjen 

för användningsområden som Boverket föreslås är densamma som i det 

befintliga allmänna rådet.  

I det allmänna rådet beskrivs även en hierarki för användningsområden 

som kan användas för att på ett tydligt sätt redovisa var en bestämmelse 

gäller. Denna hierarki följer det befintliga allmänna rådet. Läs mer om 

detta under rubriken Hierarki för planbestämmelser och beteckningar i 

denna konsekvensutredning.  

Vid vertikal avgränsning av användningsområden kan det göras genom 

att ange detta i sammanställningen med planbestämmelser. En sådan re-

dovisning riskerar att bli otydlig varför det i de allra flesta fall kommer att 

behöva illustreras i planbeskrivningen och även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan, vilket det allmänna rådet innehåller en rekommen-

dation om.  

Redovisning av beteckningen inom parentes följer vad som anges i det 

befintliga allmänna rådet och syftar till att ytterligare förtydliga att det 

skett en vertikal avgränsning. 
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Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

5.2 Bostäder  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen bostäder kan betecknas B och kan vid färgläggning 

ges gul färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.3 Centrum  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen centrum kan betecknas C och kan vid färgläggning 

ges brun färg.  

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.4 Vård  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 4 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 
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Användningen vård kan betecknas D och kan vid färgläggning ges 

röd färg.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.5 Tekniska anläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 5 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen tekniska anläggningar kan betecknas E och kan vid 

färgläggning ges blågrå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.6 Flygtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 6 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen flygtrafik kan betecknas F och kan vid färgläggning 

ges grå färg. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.7 Drivmedel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 7 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen drivmedel kan betecknas G och kan vid färglägg-

ning ges grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.8 Detaljhandel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 8 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen detaljhandel kan betecknas H och kan vid färglägg-

ning ges brun färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.9 Industri  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 9 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen industri kan betecknas J och kan vid färgläggning 

ges blågrå färg. 

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.10 Kontor  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 10 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen kontor kan betecknas K och kan vid färgläggning 

ges brun färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.11 Odling och djurhållning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 11 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen odling och djurhållning kan betecknas L och kan 

vid färgläggning ges grön färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.12 Begravningsplats 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 12 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen begravningsplats kan betecknas M och kan vid 

färgläggning ges lila färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.13 Friluftsliv och camping  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 13 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen friluftsliv och camping kan betecknas N och kan 

vid färgläggning ges grön färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.14 Tillfällig vistelse  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 14 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen tillfällig vistelse kan betecknas O och kan vid färg-

läggning ges orange färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.15 Parkering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 15 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen parkering kan betecknas P och kan vid färglägg-

ning ges grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.16 Besöksanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 16 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen besöksanläggningar kan betecknas R och kan vid 

färgläggning ges orange färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.17 Skola  

5.17 Skola 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 

kap. 17 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detalj-

plan 

Allmänt råd 

Användningen skola kan betecknas S och kan vid färgläggning ges 

röd färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.18 Trafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 18 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen trafik kan betecknas T och kan vid färgläggning ges 

grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.19 Annat samhällsviktigt ändamål  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 19 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen annat samhällsviktigt ändamål kan betecknas U och 

kan vid färgläggning ges röd färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas. Valet av beteckningen U 

är gjort utifrån vilka versala bokstäver som funnits tillgängliga. Valet av 

röd färg vid färgläggning är vald då det ger samhörighet med använd-

ningarna skola och vård, då även dessa är samhällsviktiga funktioner. 

Konsekvenser 

Beteckningen U var fram till 2015 enligt äldre vägledningar angiven be-

teckning för upplag och lager. Användningen hade inte använts i någon 

mer omfattande utsträckning varför Boverket i det allmänna rådet från 

2015 inte föreslog lager som egen användning med egen beteckning. Bo-

verket har inte sedan det allmänna rådet beslutades fått några synpunkter 

på detta. Användningen av beteckningen U skulle kunna ge risk för sam-

manblandning med den tidigare användningen lager men Boverket bedö-

mer den risken som liten. 

5.20 Hamn  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 20 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen hamn kan betecknas V och kan vid färgläggning 

ges grå färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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5.21 Verksamheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 21 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Användningen verksamheter kan betecknas Z och kan vid färg-

läggning ges beige färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

5.22 Annan kvartersmark  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 22 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Annan kvartersmark kan betecknas Y och kan vid färgläggning ges 

rosa färg. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.   

Beteckningen Y användes fram till 2012 som beteckning för använd-

ningen Idrott. Valet att nu använda beteckningen Y är gjord utifrån vilka 

versala bokstäver som funnits tillgängliga. Valet av rosa färg vid färg-

läggning är vald då det avviker från övriga användningar och är en färg 

som tidigare inte använts i detaljplaner. 

Konsekvenser 

Användningen av beteckningen Y skulle kunna ge risk för sammanbland-

ning med den tidigare användningen idrott men Boverket bedömer den 

risken som liten. Rosa som färg vid färgläggning av planer skulle kunna 

misstolkas för transparant röd eller lila, men då färg inte har någon juri-

disk funktion anser Boverket att den risken är försumbar. 
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6. Avgränsning, beteckning och färgsättning vid redovis-

ning av användning av vattenområde 

6.1 Avgränsning av användningsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa inom vilket område en eller flera an-

vändningsbestämmelser gäller (användningsområde) kan använd-

ningsgräns användas.  

Användningsgräns kan anges med linjen: 

 
I de fall användningsgräns sammanfaller med planområdes-

gräns räcker det om planområdesgräns redovisas. I de fall avgräns-

ning av två användningsområden sammanfaller räcker det att en 

användningsgräns redovisas. 
Om ett användningsområde avgränsas vertikalt kan detta 

framgå i sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala 

avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redo-

visning på plankartan. 

När användningsområdet avgränsas vertikalt kan beteckningen 

redovisas inom parentes.    

Motiv  

För att kunna redovisa var användningsbestämmelser gäller på ett åskåd-

ligt och tydligt sätt kan gränslinjer användas på plankartan. Gränslinjen 

för användningsområden som Boverket föreslås är densamma som i det 

befintliga allmänna rådet.  

I det allmänna rådet beskrivs även en hierarki för användningsområden 

som kan användas för att på ett tydligt sätt redovisa var en bestämmelse 

gäller. Denna hierarki följer det befintliga allmänna rådet. Läs mer om 

detta under rubriken Hierarki för planbestämmelser och beteckningar i 

denna konsekvensutredning.  

Vid vertikal avgränsning av användningsområden kan det göras genom 

att ange detta i sammanställningen med planbestämmelser. En sådan re-

dovisning riskerar att bli otydlig varför det i de allra flesta fall kommer att 

behöva illustreras i planbeskrivningen och även som exempelvis sekt-

ioner på plankartan, vilket det allmänna rådet innehåller en rekommen-

dation om.  

Redovisning av beteckningen inom parentes följer vad som anges i det 

befintliga allmänna rådet och syftar till att ytterligare förtydliga att det 

skett en vertikal avgränsning. 
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Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

6.2 Vattenområde  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), BFS XXXX:X 

6 kap. 1 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detalj-

plan 

Allmänt råd 

Användningen vattenområde kan på plankartan betecknas W och 

kan vid färgläggning ges blå färg.  

Motiv 

Syftet är att tydliggöra hur användningen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning och färgsätt-

ning följer motsvarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7. Avgränsning och beteckningar av egenskapsbestämmel-

ser vid redovisning på plankartan  

7.1 Avgränsning av egenskapsbestämmelser  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområden 

för egenskapsbestämmelser 7.2˗ 7.18 kan egenskapsgräns 1 använ-

das.  

Egenskapsgräns 1 kan anges med linjen: 

 
För att på plankartan redovisa avgränsning av egenskapsområ-

den för egenskapsbestämmelser 7.19˗ 7.31 kan egenskapsgräns 2 

användas.  

Egenskapsgräns 2 kan anges med linjen: 

 
I de fall någon av egenskapsgränserna sammanfaller med an-

vändningsgräns räcker det att användningsgräns redovisas. I de fall 
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de två varianterna av egenskapsgräns sammanfaller kan de redovi-

sas med linjen: 

 
Om ett egenskapsområde avgränsas vertikalt kan detta framgå i 

sammanställningen med planbestämmelser. Den vertikala avgräns-

ningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på 

plankartan. 

När en egenskapsbestämmelse avgränsas vertikalt kan beteck-

ningen redovisas inom parentes.   

Motiv  

Eftersom det i föreskriften enbart finns egenskapsbestämmelser och inte 

längre administrativa bestämmelser följer det allmänna rådet detta. För att 

kunna redovisa dessa bestämmelser på ett åskådligt och tydligt sätt på 

plankartan krävs det dock fungerande gränslinjer. Boverket har diskuterat 

flera olika varianter på detta men landat i att håll kvar vid de gränser som 

hittills använts och det för de bestämmelser som de traditionellt avgrän-

sat. Skillnaden mot det befintliga allmänna rådet blir därmed att administ-

rativ gräns byter namn till egenskapsgräns 2 och egenskapsgräns byter 

namn till egenskapsgräns 1. Tanken är att de, likt i det befintliga all-

männa rådet inte ska avgränsa varandra, utan att egenskapsgräns 1 och 2 

kan korsas utan att det har någon inverkan på de bestämmelser som de re-

glerar. 

Konsekvenser 

En risk som Boverket ser med den hierarki som föreslås i det allmänna 

rådet och redovisningen av gränser är att det kan uppstå en diskrepans 

mellan den digitala informationen och vad som kan utläsas av plankartan. 

Det blir därför helt avgörande att den programvara som kommunerna an-

vänder har en funktionalitet som binder ihop den digitala planinformat-

ionen med redovisningen i plankartan så att denna skillnad inte kan upp-

stå. 

7.2 Utformning av allmän plats  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 2 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utformning av allmän plats kan betecknas med 

det preciserade ändamålet eller utformningen uttryckt med geme-

ner i klartext eller som förkortning.  

Bestämmelser om marknivåer kan betecknas + 0,0 på den punkt 

där marknivån ska regleras.  

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 

 
På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 
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Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.3 Utnyttjandegrad  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 3 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utnyttjandegrad kan betecknas e.  

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.4 Höjd på byggnadsverk  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 4 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk kan betecknas h. 

Motiv  

Under den första remissomgången fick Boverket in många synpunkter på 

att symbolbeteckningarna för höjdbestämning av byggnadsverk inte 

längre fanns med. De invändningar som framfördes handlade bland annat 

om att en övergång till bokstavsbeteckning skulle innebära att samman-

ställningen med planbestämmelser skulle bli mycket mer omfattande. Det 

framfördes även att symbolerna skulle vara mer lättlästa och begripliga 

för allmänheten än bokstavsbeteckningar. 

Anledningen till att Boverket inte hade med höjdsymbolerna i den första 

remissomgången förklarades med att de inte gick att indexera. Med detta 

avsågs svårigheterna att inom samma egenskapsområde ha olika höjder 

för olika typer av byggnader. 

Anledningen till att symbolerna inte heller finns med nu när detaljplanens 

presentation är ett allmänt råd är delvis samma, det vill säga att de inte 
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går att indexera. En annan anledning till att Boverket väljer att inte ta 

med symbolbeteckningarna på höjd handlar om digital sökbarhet.  

De planbestämmelser som utgör vad som ofta kallas för byggrätten finns 

det starka önskemål om att möjliggöra framtida digitala sökningar på. 

Byggrättsbestämmelser är utnyttjandegrad, höjd på byggnadsverk och 

takvinkel. Dessa får därför i föreskriften färdigformulerade bestämmelser, 

till skillnad från de övriga egenskapsbestämmelserna som i föreskriften 

ligger i underkategorier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinform-

ation måste all information ligga i bestämmelseformuleringarna. Det in-

nebär att avgörande information, som till exempel hur högt ett byggnads-

verk får vara inte kan ligga i beteckningen. Dessutom ska de bestämmel-

seformuleringar som regleras i föreskriften användas, det innebär att in-

formation inte kan skrivas i beteckningen istället för i bestämmelseformu-

leringen. Beteckningens enda funktion är att visa var bestämmelsen gäl-

ler. 

Konsekvenser 

Den synpunkt som remissinstanser framfört, att bokstavsbeteckning istäl-

let för symbolbeteckning innebär att sammanställningen med planbestäm-

melser på plankartan kan få en ökad omfattning är helt riktig. Vissa de-

taljplaner kan komma att få en annorlunda layout än vad som varit möj-

ligt med symbolbeteckningar. Boverket gör dock bedömningen att vins-

terna med en samlad digital planinformation som följer samma system 

som de flesta övriga planbestämmelser gör det till en konsekvens som är 

acceptabel. Med detta sagt så är det allmänna rådet bara rekommendat-

ioner. Om någon kommun vill ha ett eget system som har symbolbeteck-

ningar så står det dem fritt, så länge uppgifterna i bestämmelserna går att 

tillgängliggöras digitalt och följer bestämmelsekodningen i föreskriften. 

7.5 Begränsning av markens utnyttjande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 5 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att marken inte får förses med byggnad eller vil-

ken typ av byggnad som inte får placeras kan betecknas ö eller:  

 
Bestämmelser om att endast komplementbyggnad eller annan 

typ av byggnad får placeras kan betecknas ö eller:  

 



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 43 

 Boverket 

Bestämmelser om att marken endast får förses med byggnader 

under mark kan betecknas ö eller:  

Motiv  

Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande fanns med i det 

befintliga allmänna rådet i form av att marken inte får förses med bygg-

nad (prickmark) och att endast komplementbyggnad får placeras (kors-

mark). Traditionellt har dessa betecknats med raster. Raster går dock inte 

att indexera, vilket innebär att det hittills inte funnits något enhetligt sätt 

att redovisa olika betydelser av prickmark inom samma detaljplan. Det 

skulle till exempel kunna handla om att man inom en del av planområdet 

vill att korsmarken ska ha betydelsen att endast garage får placeras och 

inom en annan del att korsmarken ska ha betydelsen endast förråd. För att 

ge en möjlighet till detta anger Boverket nu i det allmänna rådet två sätt 

att beteckna begränsning av markens utnyttjande, dels med de tradition-

ella rasren, dels med beteckningen ö som kan indexeras till önskad be-

stämmelseformulering.  

En annan nyhet jämfört med det befintliga allmänna rådet är att 

rastret ringmark återinförs, men med en något ändrad betydelse 

jämfört med äldre vägledningar.  Ringmark hade i äldre vägled-

ningar betydelsen marken får byggas under/över med körbart bjälk-

lag. Denna reglering fördes i det befintliga allmänna rådet över till 

bestämmelsen utförande med beteckningen b. Boverket har dock de 

senaste åren fått flera propåer om behovet att på ett åskådligt sätt 

kunna reglera bebyggelse under mark. Ringmark återinförs därför 

som beteckning till underkategorin Endast byggnad under mark i 

förslaget på föreskrifter. Även här kan motsvarande bestämmelse 

även betecknas med ö. 

Konsekvenser 

Det finns en risk för sammanblandning med den äldre bestämmelsen som 

betecknades med ringmark som hade en annan betydelse. Denna risk an-

ser Boverket är godtagbar.  

Att ha två olika beteckningar för samma bestämmelse kan upplevas otyd-

ligt. I vilka situationer som den ena eller den andra beteckningen kan fun-

gera bäst kommer att behöva utvecklas i vägledning. 

Vad gäller den alternativa beteckningen ö så är det inte optimalt att an-

vända bokstäver som har diakritiska tecken som beteckningar, då dessa 
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(prickarna i ö) riskerar att blandas ihop med grundkartan. Boverket bedö-

mer dock att beteckningen ö förmodligen inte kommer att tillämpas i nå-

gon större utsträckning, och då inom områden som inte har så många 

andra beteckningar. Boverket anser därför att de risker som finns med 

bokstäver med diakritiska tecken är acceptabla i detta fall. 

7.6 Takvinkel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 6 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om takvinkel kan betecknas o.  

Motiv  

Liksom för bestämmelser om höjd så föreslår inte Boverket symbolbe-

teckning för bestämmelsen takvinkel. Anledningen är dels att de inte går 

att indexera, dels handlar det om digital sökbarhet.  

De planbestämmelser som utgör vad som ofta kallas för byggrätten finns 

det starka önskemål om att möjliggöra framtida digitala sökningar på. 

Byggrättsbestämmelser är utnyttjandegrad, höjd på byggnadsverk och 

takvinkel. Dessa får därför i föreskriften färdigformulerade bestämmelser, 

till skillnad från de övriga egenskapsbestämmelserna som i föreskriften 

ligger i underkategorier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinform-

ation måste all information ligga i bestämmelseformuleringarna. Det in-

nebär att avgörande information, som till exempel hur högt ett byggnads-

verk får vara inte kan ligga i beteckningen. Dessutom är de bestämmelse-

formuleringar som regleras i föreskriften användas, det innebär att in-

formation inte kan skrivas i beteckningen istället för i bestämmelseformu-

leringen. Beteckningens enda funktion är att visa var bestämmelsen gäl-

ler. 

Konsekvenser 

Den synpunkt som remissinstanser framfört, att bostavsbeteckning istället 

för symbolbeteckning innebär att sammanställningen med planbestäm-

melser på plankartan kan få en ökad omfattning är helt riktig. Vissa de-

taljplaner kan komma att få en annorlunda layout än vad som varit möj-

ligt med symbolbeteckningar. Boverket gör dock bedömningen att vins-

terna med en samlad digital planinformation som följer samma system 

som de flesta övriga planbestämmelser gör det till en konsekvens som är 

acceptabel. Med detta sagt så är det allmänna rådet bara rekommendat-

ioner. Om någon kommun vill ha ett eget system som har symbolbeteck-

ningar så står det dem fritt, så länge uppgifterna i bestämmelserna går att 

tillgängliggöras digitalt och följer bestämmelsekodningen i föreskriften. 
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7.7 Fastighetsstorlek  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 7 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om fastighetsstorlek kan betecknas d. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.8 Placering  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 8 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om placering kan betecknas p. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.9 Utformning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 9 § Bo-

verkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utformning kan betecknas f. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.10 Utförande  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 10 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om utförande kan betecknas b. 

Motiv  

Bestämmelser om utförande reglerar bland annat byggnadstekik och åt-

gärder vid byggnation. I det befintliga allmänna rådet har begreppen 

byggteknik och utförande blandats. Det nya allmänna rådet har justerats 

språkligt för att stämma överens med föreskriften. 

I det allmänna rådet finns inte längre med symbolbeteckningarna för 

lägsta schaktningsnivå, största djup i meter för dränerande ingrepp och 

lägsta nivå i meter över nollplan för dränerande ingrepp. Boverket menar 

att dessa lika väl kan betecknas med b. Symbolerna har inte varit väl-

kända och i vissa fall inte använts korrekt varför beteckning med bokstav 

bör vara mer tydlig.  

Konsekvenser 

Liksom i fallet med beteckningssymboler med höjd kan en övergång till 

bokstavsbeteckningar innebära en mer omfattande sammanställning med 

planbestämmelser i detaljplanen. Boverket gör dock bedömningen att den 

konsekvensen är acceptabel för att få ett mer enhetligt och tydligt beteck-

ningssystem som kan bära den digitala informationen.  

7.11 Byggnaders användning  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 11 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om byggnaders användning kan betecknas s. 

Motiv 

Byggnaders användning har inte tidigare haft en egen egenskapsbestäm-

melse och beteckning. Bestämmelsen ges nu i allmänna rådet beteck-

ningen s, vilket inte på många år haft någon bestämmelse. Senast den an-

vändes som beteckning var fram till mitten på 90-talet, för vissa typer av 

bestämmelser mot störningar.  

Konsekvenser 

Användningen av beteckningen s går emot den generella principen om att 

undvika beteckningar med gemena bokstäver som har samma form som 

sin versal. Boverket anser att det dock i detta fall kommer vara 
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hanterbart, då det är osannolikt att kommuner ser behov av att reglera 

byggnaders användning utan att även annan reglering förekommer, vilket 

då ger referenser för att avgöra om s är gemen eller versal. 

7.12 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 12 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

kan betecknas v. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.13 Markens anordnande och vegetation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 13 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om mark och vegetation kan betecknas n. Bestäm-

melser om markförhållanden kan betecknas n eller + 0,0 på den 

punkt där marknivån ska regleras. 

Bestämmelser om största lutning kan betecknas: 

 
På plankartan pekar pilen då åt det håll marken lutar uppåt. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.14 Stängsel och utfart  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 14 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän 

plats kan på allmän plats betecknas stängsel respektive utfart. På 
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kvartersmark kan bestämmelserna betecknas j. Bestämmelserna 

kan även betecknas med symboler på gränslinjerna som visar var 

stängsel ska finnas respektive var utfart och annan utgång inte får 

anordnas.  

Bestämmelser om var stängsel ska finnas kan med symbol be-

tecknas: 

 
Bestämmelser om utfartsförbud kan med symbol betecknas:  

 

Motiv  

I remissversionen av föreskriften med allmänna råd fanns inte linjebe-

teckningarna för stängsel och utfart med utan istället angavs enbart be-

teckningen j. Detta gjordes för att möjliggöra indexering och för att be-

stämmelsen skulle kunna uttryckas mer flexibelt. Avsikten var även att 

genom en ändring till en beteckning på den yta som bestämmelsen avser 

skulle det bli tydligare vilket område som belastas av bestämmelsen. 

Många remissinstanser motsatt sig denna ändring från linjebeteckning till 

bokstavsbeteckning. Boverket väljer därför att i det nya allmänna rådet ha 

med båda typerna av beteckningar. På så sätt kan bestämmelserna i form 

av linjebeteckningar användas där det är det bästa sättet och beteckningen 

j kan användas när bestämmelsen inte ska vara lika lägesbestämd utan 

mer beskrivande.  

Konsekvenser 

Att ha två olika beteckningar för samma bestämmelse kan upplevas otyd-

ligt. I vilka situationer som den ena eller den andra beteckningen kan fun-

gera bäst kommer att behöva utvecklas i vägledning. 

7.15 Skydd av kulturvärden  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 15 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på allmän plats be-

tecknas q-skydd. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan på kvartersmark 

betecknas q. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.16 Rivningsförbud  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 16 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om rivningsförbud kan på allmän plats betecknas r-

förbud. 

Bestämmelser om rivningsförbud kan på kvartersmark beteck-

nas r. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.17 Varsamhet 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 17 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om varsamhet kan på allmän plats betecknas var-

sam. 

Bestämmelser om varsamhet kan på kvartersmark betecknas k. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.18 Skydd mot störningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 18 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd mot störningar kan på kvartersmark be-

tecknas m. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.19 Markreservat för allmännyttiga ändamål, energianläggningar 

och elektronisk kommunikation  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 19 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttiga energianläggningar eller anläggningar för 

elektronisk kommunikation kan betecknas c. 

Motiv  

I det befintliga allmänna rådet hade markreservat för allmännyttiga ener-

gianläggning beteckningen h. För att frigöra den beteckningen till höjder 

på byggnadsverk har Boverket valt att lägga in dessa markreservat i be-

teckningen c som även omfattar anläggningar för elektronisk kommuni-

kation.  

Konsekvenser 

Markreservat för allmännyttiga energianläggningar har använts i mycket 

begränsad omfattning sedan beteckningen infördes med det befintliga all-

männa rådet 2015. Beteckningen kan inte sägas vara inarbetad och känd. 

Att nu byta beteckning torde därför inte få så stora konsekvenser. 

7.20 Markreservat för allmännyttiga ändamål, underjordiska led-

ningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 20 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgäng-

ligt för allmännyttiga underjordiska ledningar kan betecknas u. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.21 Markreservat för allmännyttiga ändamål, luftledningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 21 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttiga luftledningar kan betecknas l. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.22 Markreservat för allmännyttiga ändamål, gång- och cykel  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 22 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttig gång- och cykeltrafik kan betecknas x. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.23 Markreservat för allmännyttiga ändamål, körtrafik  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 23 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för allmännyttig körtrafik kan betecknas z. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.24 Markreservat för allmännyttiga ändamål, tunnel, bro eller 

brygga  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 24 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för tunnel, bro eller brygga för allmännyttig trafik kan betecknas t. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.25 Markreservat för gemensamhetsanläggningar  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 25 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om att ett område eller utrymme ska vara tillgänglig 

för gemensamhetsanläggning kan betecknas g. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.26 Villkor för lov  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 26 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om villkor för lov kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.27 Villkor för startbesked  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 27 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om villkor för startbesked kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.28 Ändrad lovplikt  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 28 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om ändrad lovplikt kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

7.29 Fastighetsindelningsbestämmelser 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 29 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Fastighetsindelningsbestämmelser för att ange hur en fastighet el-

ler samfällighet ska utformas kan regleras med en fastighetsindel-

ningslinje. Fastighetsindelningslinje kan betecknas: 

 
Fastighetsindelningslinjer gäller fram till planområdesgräns och 

är oberoende av de övriga plangränsernas hierarki. Om en fastig-

hetsindelningslinje sammanfaller med någon plangräns bör den ri-

tas ut ovanpå den andra gränsen.  

De blivande fastigheterna bör namnges med Fastighet som vid 

behov kan förkortas Fgh följt av en versal bokstav i alfabetisk ord-

ning. 
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Fastighetsindelningsbestämmelser för att reglera att servitut, 

ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet ska 

skapas, ändras eller upphävas kan betecknas a. 

Motiv  

Då plan- och bygglagen (2010:900) inrättades upphörde fastighetsplan 

som egen plan och ersattes av detaljplanebestämmelser om fastighetsin-

delning och bestämmelser. Dessa bestämmelser kom att med ett gemen-

samt namn kallas för fastighetsindelningsbestämmelser. Boverkets all-

männa råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan kom dock att 

formuleras på ett sätt som gjorde att det vedertagna namnet enbart kom 

att omfatta bestämmelser om fastighetsindelning och inte rättigheter. För 

att återgå till den betydelse som hann bli etablerad innan det allmänna rå-

det kom och som fortfarande används hos yrkesverksamma tjänsteperso-

ner så väljer nu Boverket att ändra och tydliggöra att både bestämmelser 

om fastighetsindelning och rättigheter inkluderas i begreppet fastighetsin-

delningsbestämmelser.     

Konsekvenser 

Då begreppet nu utökats till att omfatta fler bestämmelser kan det finnas 

en risk för otydlighet om vilken bestämmelse som åsyftas. Denna risk 

torde dock enbart finnas vid diskussioner personer emellan. När bestäm-

melserna används i detaljplan ska det tydligt framgå vad som regleras så 

vilket namn som typen av bestämmelser har medför ingen risk för otyd-

ligheter i detaljplanebeslutet. Boverket anser därför att de risker som 

finns med att ändra omfattningen av bestämmelser som inkluderas i be-

greppet fastighetsindelningsbestämmelser är acceptabla. 

7.30 Upphävande av strandskydd  

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 30 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om upphävande av strandskydd kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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7.31 Huvudmannaskap 

4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 7 kap. 31 § 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20xx:xx) om detaljplan 

Allmänt råd 

Bestämmelser om huvudmannaskap kan betecknas a. 

Motiv  

Syftet är att tydliggöra hur bestämmelsen kan redovisas för att tydlighets-

kravet i 4 kap. 32 § andra stycket ska uppfyllas.  Beteckning följer mot-

svarande rekommendation i det befintliga allmänna rådet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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 Boverket 

Förord 

Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om 

överföring av digital detaljplaneinformation. Författningsförslaget har ti-

digare varit på remiss men har nu också kompletterats med förutsättning-

arna för digital överföring samtidigt som den föreslagna regleringen om 

planbeskrivningen lyfts bort. Avsikten är att författningsförslaget ska 

ändras innan det träder ikraft genom komplettering med föreskrifter om 

planbeskrivningen. 
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Sammanfattning  

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan; BFS 2014:5 och en exempelsamling i form av Boverkets plan-

bestämmelsekatalog samt allmän vägledning till plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, vid framtagande av detaljplaner.  

Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för över-

föring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 

att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. 

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket 

att inte längre primärt reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i 

PBL i föreskrifter utan i första hand i ett särskilt allmänt råd. 

Boverket förslag till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande nivå 

reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informat-

ionen i detaljplaner. En förutsättning är att informationen är enhetlig och 

tydlig. Den föreslagna regleringen har härigenom också funktionen att 

främja tydlighetskravet i PBL. 

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den 

som är informationsansvarig och den som producerar sådan information 

som regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verk-

tyg. I detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. Kommu-

nerna tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd 

av programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i 

sin tur att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom 

upphandling av programvaror. Samtidigt måste de intressenter som vill 

kunna tillgodogöra sig och bearbeta kunna hantera informationen i sina 

programvaror.  

 

 



6 Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 

Boverket 

Inledning  

I detta kapital redogörs för bakgrunden till de föreskrifter som Boverket 

föreslår. Här beskrivs också arbetsmetod och remissförfarandet samt de 

avgränsningar som gjorts. 

Bakgrund  
Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska 

bli bäst i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för 

detta arbete är samhällsbyggnadsprocessen. 

Möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer idag försvåras av 

att kommuner, konsulter och andra aktörer arbetar med olika tekniska lös-

ningar och att den digitala informationen i detaljplaner struktureras och 

lagras på olika sätt. 

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informat-

ionen i detaljplaner kunna återanvändas efter att planen fått laga kraft, ex-

empelvis i samband med genomförandet av planen.  

Det finns också ett stort behov av att kunna överföra informationen i de-

taljplaner digitalt mellan olika aktörer. Till exempel måste ytorna med be-

stämmelser kunna överföras digitalt. Om informationen inte går att över-

föra på ett enhetligt sätt säkerställs inte heller att den går att återanvända 

av andra som är intresserande av informationen.  

Boverkets arbete med digitala detaljplaner 

Boverket har under flera år arbetat för en digital samhällsbyggnadspro-

cess och med förutsättningarna kring detta. Som ett led i detta har Bover-

ket främjat arbetet med digitalisering av detaljplaner, såväl nya som be-

fintliga. Arbetet har främst bedrivits inom ramarna för Svenska institutet 

för standarder (SIS). En teknisk kommitté inom SIS (Fysisk planering, 

SIS/TK 501) har tagit fram en överföringsstandard (Geografisk informat-

ion – Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser, SS 

637040:2016), som reglerar förutsättningarna för överföring av detaljpla-

neinformation vid digitalisering av nya och befintliga detaljplaner. Paral-

lellt med det arbetet har Boverket tagit fram planbestämmelsekatalogen 

som innehåller de bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och 

vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan 

år 1949. Den syftar till att skapa enhetlighet vid reglering med planbe-

stämmelser vilket innebär att planbestämmelser får samma innebörd vid 

digitalisering. Arbetet har hittills bedrivits med syfte att möjliggöra 
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digitala detaljplaner utan krav i lagstiftningen. Eftersom databasfilen med 

planinformation normalt inte kan anses utgöra digitalt original är det 

kanske inte helt korrekt att benämna dessa digitala detaljplaner eftersom 

det egentligen handlar om digitalt georefererad planinformation. För en-

kelhetens skull används ändå begreppet digital detaljplan i denna konse-

kvensutredning. 

De flesta kommuner använder någon form av programvara när de tar 

fram nya detaljplaner och när de digitaliserar befintliga. Ett antal pro-

gramvaruutvecklare har tillämpat standarden tillsammans med planbe-

stämmelsekatalogen i sina programvaror. Andra har endast tillämpat 

planbestämmelsekatalogen i sina programvaror. Flera kommuner använ-

der enklare programvaror. Planbestämmelsekatalogen används inte enbart 

för att digitalisera befintliga detaljplaner, utan även för produktion av 

analoga planer. 

Uppdrag till Boverket att utreda digitala detaljplaner 

Boverket fick i januari 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsätt-

ningarna för digitala detaljplaner och levererade år 2017 rapporten 

”RAPPORT 2017:21 - Digitala detaljplaner -Reglering av hur detaljpla-

ner ska utformas digitalt”. Regeringen följde upp rapporten med en pro-

position ”Digitalisering av grundkartor och detaljplaner” (Prop. 

2017/18:132).  

Propositionen ledde år 2018 till ändringar i 16 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Kapitlet fick en ny paragraf, 1a §, med följande lydelse: 

1 a §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 

kap. samt grundkartor enligt 5 kap. 8 §.  Lag (2018:636).  

Genom bemyndigandet i PBL fick regeringen möjlighet att meddela ma-

teriella bestämmelser i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 

samt rätt att vidaredelegera till andra myndigheter att meddela föreskrifter 

på området. 

Regeringen beslutade därefter att införa en ny bestämmelse i PBF (2 kap. 

5a §) samt att ge Boverket ett nytt bemyndigande i 10 kap. 29§. I 2 kap. 

5a § infördes en bestämmelse med innebörden att uppgifter (informat-

ionen) i detaljplaner och planbeskrivningar ska kunna tillgängliggöras 

och behandlas digitalt. Bestämmelsen kompletterades med bemyndi-

gandet i 10 kap. 29 § om att meddela föreskrifter om detaljplan med plan-

beskrivning. 

Dessa bestämmelser har följande lydelser: 
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5 a §   Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan 

tillgängliggöras och behandlas digitalt. Förordning (2019:207). 

29 §   Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterli-

gare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar 

enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §. 

Förordning (2019:207). 

Arbetsmetod och remissförfarande  
Särskilda diskussioner har förts med Lantmäteriet, Fortifikationsverket 

och med en referensgrupp med experter från SKL, enskilda kommuner, 

berörda företag och länsstyrelserna. Dessa har tidigt i processen beretts 

möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till föreskrifter. Författnings-

förslaget remitterades därefter formellt. Många remissinstanser var kri-

tiska till att förslagen riskerade att befästa detaljplanen som en analog 

produkt och motverka digitaliseringens möjligheter. Boverket valde där-

för att omarbeta författningsförslaget med tydligare inriktning på digitali-

sering. 

Samverkan med Lantmäteriet 

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell 

geodataplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin 

slutrapport till regeringen den 26 april 2019. I slutrapporten föreslås en 

plattform där information av nationellt intresse från samhällsbyggnads-

processen ska tillgängliggöras nationellt. På så sätt ges konsumenter inom 

samhällsbyggnadsprocessen åtkomst till den information som behövs – 

oavsett vem som har producerat den. Lantmäteriets förslag innebär att la-

gen (2010:1767) om geografisk miljöinformation ska vara den juridiska 

förutsättningen för att tillgängliggöra digital information i detaljplaner 

och planbeskrivningar. En av förutsättningarna för en nationell plattform 

av geodata är att det tas fram nationella specifikationer för överföring av 

geodata.1 

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsätt-

ningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. 

Det underlättar ett mer rättssäkert utbyte av information mellan parter i 

samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar processen. 

Boverket är i dagsläget delaktigt i Lantmäteriets arbete med att ta fram en 

nationell specifikation för detaljplaneinformation och att testa denna. I 

detta arbete är även kommuner och programvaruleverantörer involverade. 

 
1 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---

utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikat-

ioner/?qry=digital samhällsbyggnadsprocess  
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Samverkan utfördes inom ramen för Geodatarådets arbetsgrupper på upp-

drag av Lantmäteriet.   

Specifikationerna kommer att innehålla preciserade förutsättningar för 

överföring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är 

specifikationen som mer detaljerat kommer att utgöra kraven för hur 

kommuner ska tillhandahålla/överföra planinformation nationellt och 

samtidigt uppfylla lagstiftningen om geografisk miljöinformation 

(INSPIRE). 

Eftersom de nationella specifikationerna kommer att bli styrande för hur 

kommuner ska leverera sin digitala detaljplaneinformation till den nation-

ella plattformen anser Boverket att de nu föreslagna förskrifterna inte ska 

innehålla preciserade krav motsvarande nuvarande detaljplanestandarden 

eller de kommande nationella specifikationerna. Boverket och Lantmäte-

riet är tillsammans överens om detta tillvägagångsätt. Lantmäteriet kom-

mer att närmare utreda konsekvenserna av tillämpning av specifikation-

erna. 

Remissförfarande 

Förslaget på föreskrift kommer att vara på remiss från den 11 december 

2019 till den 13 mars 2020. Remissen kommer att skickas till landets 

samtliga kommuner, ett antal länsstyrelser, andra berörda myndigheter 

och till berörda privata aktörer.  

Tidigare remissförfarande 

Under sommaren 2019 hade Boverket ett förslag på föreskrifter om de-

taljplan på remiss. Remissutfallet var blandat. Flera pekade på fördelarna 

med en enhetlig reglering och en digital samhällsbyggnadsprocess. Det 

framhölls särskilt att det är viktigt att Boverkets arbete görs i en kontinu-

erlig dialog med alla berörda parter, särskilt landets kommuner. Flera av 

remissinstanserna framförde att föreskrifterna på ett alltför detaljerat sätt 

reglerade presentationen av en detaljplan. Det framfördes att sådana reg-

ler i en föreskrift riskerar att hindra en digital utveckling. Det framfördes 

också synpunkter på remissförslagets lösning avseende redovisning på en 

analog plankarta.   

Boverket har justerat förslaget till föreskrifter med anledning av dessa 

synpunkter. 

Övergripande skillnader mot tidigare remissutskick 

Den största förändringen är att nuvarande förslag inte reglerar en detalj-

plans presentation. Regleringen utgår istället ifrån detaljplanens 
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funktionalitet. Detta förklaras i avsnittet ”Detaljplanen – från bild till 

funktionalitet”, sid. 19. 

Med anledning av det stora antalet remissynpunkter har Boverket valt att 

inte ha med reglering av planbeskrivningen i nuvarande remissutskick. 

Boverket har fortfarande för avsikt att inkludera reglering av planbeskriv-

ningen i föreskriften i god tid innan kravet på digitalt överförbar inform-

ation i planbeskrivningen inträder.  

Flera remissinstanser har svarat att det inte varit möjligt att yttra sig över 

förslaget utan att ha fått se regleringen av digital information. Förutsätt-

ningarna för denna reglering beskrevs på övergripande nivå i ett särskilt 

PM som bifogades i remissrundan. Boverket delar remissinstansernas 

uppfattning att det är viktigt att regleringen av detaljplaneinformation, 

samt av digital hantering av dessa, tas om hand i ett sammanhang. Detta 

förslag till föreskrift innehåller därför ett nytt kapitel, 2 kap, som anger 

hur digital detaljplaneinformation ska hanteras.  

Kapitlet om ändring utgår. Skälet är att de regler om ändring som är rele-

vanta för digitaliseringen av detaljplaneinstrumentet, nu till stor del flyt-

tats över till 2 kap., som handlar om digital detaljplaneinformation. Sam-

tidigt har flera remissinstanser framfört att det finns ett stort behov av 

vägledning och tydligare reglering för hur ändring, och även upphävande, 

av detaljplan ska genomföras och redovisas. Boverket anser i nuläget inte 

att de oklarheter som finns kan lösas i denna föreskrift, men delar uppfatt-

ningen att det behövs vägledning i frågan. 

Det har även gjorts strukturella förändringar. Bilagan med planbestäm-

melser har tagits bort. Tabellerna med planbestämmelser och underkate-

gorier har istället flyttats till 4–7 kap. Planbestämmelserna och underkate-

gorierna har också fått en tydligare och mer ändamålsenlig struktur. 

Bland annat har kapitlet om egenskapsbestämmelser och administrativa 

bestämmelser slagits samman, och bestämmelserna har getts den samlade 

benämningen egenskapsbestämmelser. Detta utvecklas i avsnittet ”För-

fattningsförslaget”, sid. 25. 

Övriga skillnader mot tidigare remissutskick 

Planbestämmelsen ”Ospecificerad allmän plats” har tagits bort. Skälet till 

att bestämmelsen fanns med, är att det enligt PBL inte är nödvändigt att 

ange användning för allmän plats med enskilt huvudmannaskap (jfr 4 

kap. 8 §). Ett antal remissinstanser har invänt att det är oklart hur bestäm-

melsen ska tillämpas. Boverket delar uppfattningen. Om kommunen vill 

reglera allmän plats med enskilt huvudmannaskap utan användning, ska 
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detta istället regleras med en egenskapsbestämmelse om enskilt huvud-

mannaskap, utan att användning anges. 

Genomförandetid är inte längre en egen planbestämmelse som tidigare. 

Kommunen ska ange en genomförandetid för planen enligt 4 kap. 21 § 

PBL, men föreskriften anger bara att den ska digitalt kopplas till planom-

rådet.  

En särskild fråga rör egenskapsbestämmelsen ”Annan ändring än till-

byggnad” som fanns med i tidigare remissutskick under 4 kap. 47 §. Flera 

remissinstanser har påpekat att paragrafen är svårtolkad och att det inte 

framgår hur den ska tillämpas.  

I 4 kap. 16 § 5 PBL anges att kommunen får i en detaljplan i fråga om 

andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på 

byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ PBL och bestämma undan-

tag från sådana krav. Så som paragrafen är formulerad går det att läsa den 

som att kommunen i en detaljplan får ställa samma krav på byggnadsverk 

som regeringen har rätt till enligt 16 kap. 2 och 5 §§ PBL, alltså i prakti-

ken högre krav, eller undantag från alla krav, som anges i bl.a. 8 kap. 1 

och 4 §§ PBL. Boverket anser att en sådan tolkning ger kommunen alltför 

omfattande möjligheter, särskilt i ljuset av införandet av förbudet mot 

särkrav i 8 kap. 4a § PBL. 

I den numera upphävda plan- och bygglagen (1987:10), ÄBPL, angav 

motsvarande bestämmelse, 5 kap. 7 § 4d, att kommunen i detaljplanen 

fick bestämma om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader, i den 

mån det fanns utrymme för att bestämma om detta enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskaps-

krav på byggnadsverk, m.m., BVL. ÄPBL hade alltså inte samma skriv-

ning som 4 kap. 16 § 5 PBL utan angav att kommunen fick skriva planbe-

stämmelser om undantag, men bara i den mån BVL gav utrymme för det.  

I förarbetet till nya PBL anges bara att 4 kap. 16 § överensstämmer med 5 

kap. 7 § ÄPBL. Det finns alltså egentligen ingenting som tyder på att lag-

stiftaren tänkt sig en mer omfattande möjlighet att ställa krav genom 

planbestämmelser än vad ÄPBL hade i det här avseendet.  

Om lagstiftarens avsikt med 4 kap. 16 § 5 hade varit att ge kommunen 

samma möjlighet att föreskriva undantag som regeringen har enligt 16 

kap. 2 och 5 §§, hade det varit rimligare att istället hänvisa till relevanta 

paragrafer i 8 kap. PBL. Istället tyder det mesta på att regeringens be-

myndigande fortfarande är nödvändigt för att kommunen ska få ställa så-

dana krav. Något sådant bemyndigande finns inte idag i PBF eller någon 
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annan stans, varför kommunen enligt Boverkets bedömning inte har rätt 

att skriva några sådana planbestämmelser.  

Egenskapsbestämmelsen ”Annan ändring än tillbyggnad” utgår därför i 

detta remissutskick. 

Ikraftträdande  

Enligt förslaget träder föreskrifterna i kraft den 1 juli 2020 och blir obli-

gatoriska att tillämpa den 1 januari 2022. Datumen är bestämda med hän-

syn till den utbildning och tid för omställning som kommunerna behöver 

ha. Även programvaruleverantörer behöver utbildning och tid för att 

bygga om sina programvaror.  

Tillsammans med föreskriften beslutar Boverket även om allmänna råd  

om redovisning av reglering i detaljplan. De allmänna råden börjar gälla 

från 1 juli 2020 och ersätter tillsammans med föreskriften de tidigare gäl-

lande allmänna råden (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Under remissförfarandet har framförts synpunkter om att tiden är för kort. 

Boverket inser svårigheterna för landets kommuner att på en grundläg-

gande nivå förändra sitt arbetssätt vad gäller detaljplaner. Detaljplaner 

och planbeskrivningar ska dock utformas så att uppgifterna i dem kan till-

gängliggöras och behandlas digitalt om de påbörjas efter den 31 decem-

ber 2021. Detta följer av 2 kap. 5a § PBF samt övergångsbestämmelser. 

Föreskriften syftar till att skapa förutsättningar för en enhetlig och funge-

rande tillämpning av denna bestämmelse. Det innebär att det är lämpligt 

att föreskriften blir obligatorisk att följa från samma datum. Annars skulle 

kommunerna bli tvungna att på egen hand lösa implementeringen av 2 

kap. 5a § PBF fram tills föreskriften trätt i kraft, vilket hade komplicerat 

situationen betydligt. 

Övergångstid 

Idag finns det bindande regler för detaljplan i PBL och PBF. Innan Bo-

verkets föreskrifter blir obligatoriska att börja tillämpa finns det ingen an-

nan bindande reglering. Från och med det datum som föreskrifterna och 

de allmänna råden om redovisning träder i kraft, kan kommunerna därför 

använda föreskriften och de allmänna råden som vägledning, alltså redan 

innan de blir obligatoriska att börja tillämpa. De kan användas som väg-

ledning om planens reglering, alltså vilka bestämmelser som är lämpliga 

att använda, men även om hur digital information kan hanteras. 

Det betyder att det skapas en övergångstid från den 1 juli 2020 – 1 januari 

2022, där föreskriften får ungefär samma rättsliga status som Boverkets 

vägledning eller allmänna råd. Boverket anser att detta är lämpligt för att 
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skapa en smidig övergång till det datum 2 kap. 5a § PBF samt föreskrif-

terna utgör obligatorisk reglering.  

Boverket föreslår att de tidigare allmänna råden upphävs samma datum 

som de nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft, den 1 juli 

2020. Under övergångstiden utgör föreskrifterna och de nya allmänna rå-

den Boverkets gällande rekommendationer, utan att vara obligatoriska att 

tillämpa. De upphävda allmänna råden får då samma status som äldre 

vägledning. De planer som påbörjats innan övergångstidens början får av-

slutas med stöd av de upphävda allmänna råden.  

Informationsinsatser 

Förslaget till föreskrifter, tillsammans med eventuella regler om nationellt 

tillgängliggörande, kommer innebära en omställning för alla som arbetar 

med detaljplaner. Därför kommer det finnas ett stort behov av att Bover-

ket och Lantmäteriet genomför utbildningsinsatser under tiden fram till 

ikraftträdandet. Dessa utbildningsinsatser behöver rikta sig både mot of-

fentliga och privata aktörer.    

Medgivande av regeringen 

Boverket bedömer att ett medgivande från regeringen inte behöver in-

hämtas. Förslaget bedöms inte medföra ökade kostnader av sådan art för 

kommunerna att ett medgivande krävs. Det är också svårt att särskilja 

kostnader som genereras av detta förslag i förhållande till den digitalise-

ringsomvandling som redan sker inom kommunerna. Drygt 80 procent av 

kommunerna använder idag programvaror som fortfarande kan användas 

efter att ha uppdaterats i enlighet med den nya planbestämmelsekatalogen 

samt andra ändringar som följer av föreskrifterna. 

Uppdateringarna av programvarorna bedöms inte få påtagligt större kon-

sekvenser för kommunerna än vad som följer av uppdateringar när plan-

bestämmelsekatalogen i övrigt genomgår förändringar. Konsekvenserna 

av eventuella programvaruförändringar med anledningen av Lantmäteri-

ets specifikationer för att säkerställa nationellt tillgängliggörande av plan-

information kommer att utredas av Lantmäteriet. 

Anmälan till Kommerskollegium 

I enlighet med förarbetena till lagändringarna bakom nu föreslagna före-

skrifter är regleringen teknikneutral. Förslaget bedöms inte utgöra tek-

niska regler vilket innebär att de inte behöver anmälas till Kommerskolle-

gium.  
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Avgränsningar  
Förslaget till föreskrifter berör informationen i detaljplaner och den digi-

tala överföringen av denna information. Föreskriften reglerar förutsätt-

ningarna för ett enhetligt system för planinformation och att sådan in-

formation ska kunna överföras digitalt. 

Föreskriftens omfattning 

Förslaget till föreskrifter om detaljplan ersätter Boverkets befintliga all-

männa råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan i de delar som 

berör information i detaljplaner. Resterande delar av det befintliga all-

männa rådet ersätts av förslaget på allmänna råd om redovisning av regle-

ring i detaljplan. 

Föreskrifterna ska läsas tillsammans med överordnade författningar, PBL 

och PBF, eftersom sådant som regleras där inte återges i föreskriften. I 

förslaget på allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan ger 

Boverket råd om hur informationen i föreskriften kan redovisas för att 

tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL ska uppnås. 

Förslaget till föreskrifter innehåller inte regler för informationen i planbe-

skrivningar. Den föreslagna föreskriften kommer genom ändring att kom-

pletteras med bestämmelser om planbeskrivningen innan ikraftträdandet. 

Varken PBL eller Boverkets förslag till föreskrifter reglerar frågorna om 

nationellt tillgängliggörande. Dessa frågor bereds nu inom regerings-

kansliet. Lantmäteriet föreslog i sin slutrapport i uppdraget att verka för 

en smartare samhällsbyggnadsprocess2 att den konceptuella arkitekturen 

för en nationell plattform implementeras i tre etapper. 

Etapp I omfattar detaljplaneinformation samt cirka tio informationsmäng-

der där information som behövs för att skapa en grundkarta enligt 5 kap. 

8 § PBL har högsta prioritet. Etappen förutsätter, enligt Lantmäteriets 

delrapport, beslut av regeringen senast den 31 december 2019 om juri-

diska och ekonomiska förutsättningar samt ett beslut som initierar en 

rättslig lösning på lång sikt och att nödvändig rättsutveckling påbörjas 

under etapp I. Juridiska förutsättningar för en provverksamhet föreslås 

träda ikraft senast den 31 december 2022. 

 
2 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsproces-

sen. Slutrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-

2018/2019. 
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Frågorna om nationellt tillgängliggörande av digital information i detalj-

planer med planbeskrivningar är alltså under beredning och kan inte han-

teras i Boverkets förslag till föreskrifter. 

Bemyndigande 

Boverkets bemyndigande innebär att Boverket dels får skriva föreskrifter 

till 4 kap. Genom kravet i 2 kap. 5 a § PBF på att informationen i detalj-

planer och planbeskrivningar ska kunna överföras digitalt tillkommer ett 

funktionskrav att informationen i detaljplaner med planbeskrivningar ska 

kunna tillgängliggöras och behandlas (överföras) digitalt.  

Det saknas, som tidigare nämnts, idag lagstiftning om att detaljplaner ska 

tillgängliggöras nationellt i digital form och PBL ger inte heller stöd för 

detta. För att uppnå målet med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 

är inte kravet på överförbarhet av digital planinformation tillräckligt. För 

att uppnå det målet är regleringen beroende av att Lantmäteriet får medel 

och rättsliga förutsättningar att bygga upp en plattform för nationellt till-

gängliggörande av kommunal planinformation.  

Genom den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 a § PBF inträder en indirekt 

skyldighet för kommunerna att tillgängliggöra planinformation digitalt. 

Regeringen måste genom kravet på digitalisering komplettera bilagan till 

förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation med krav på 

tillgängliggörande av planinformation. Detta eftersom fysiska planer är 

en informationsmängd som omfattas av INSPIRE-direktivet. Kravet på 

att hålla även planinformation tillgänglig inträder när lagstiftningen om 

miljöinformation ändras. Lantmäteriet föreslår en författningslösning i sin 

slutrapport om nationellt tillgängliggörande som samtidigt uppfyller 

INSPIRE-direktivets krav. Denna lösning underlättar också kommunens 

ansvar enligt INSPIRE-regleringen. Kravet från INSPIRE omfattar såväl 

befintlig digital planinformation som nytillkommande.  

Boverkets förslag till föreskrifter behandlar inte heller frågor om offent-

lighet och sekretess-, personuppgift- (GDPR), förvaltnings- eller arkiv-

lagsfrågor. Dessa regelverk är generella och gäller ändå för kommunerna 

och måste hanteras av regeringen samlat, i synnerhet när det införs ett 

krav på nationellt tillgängliggörande. 
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Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till den nya föreskriften. Vidare diskute-

ras vad som sker om ingen reglering införs – det så kallade nollalternati-

vet samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutnings-

vis beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget. Kapitlet inleds med en 

diskussion om detaljplanen som juridiskt dokument. 

Detaljplanen – från bild till funktionalitet  
En detaljplan är ett beslut som konstitueras i en plankarta med tillhörande 

planbeskrivning. Plankartan med bestämmelser blir genom beslutet bin-

dande. Plankartan är idag, enligt praxis, allmänna råd och vägledningar, 

utformade enligt ett visst manér. Manéret har utvecklats med syfte att be-

slutet i form av bestämmelser och gränser ska kunna läsas och begripas 

tvådimensionellt. Av detta skäl finns bland annat en hierarki mellan olika 

typer av gränser och olika typer av bestämmelser. Arkivmässigt hanteras 

dessa handlingar som papper eller som elektroniska bilder i PDF/A-

format. 

I plankartan är det planbeteckningarna och gränserna som är bärare av 

den information som beslutats i planbestämmelserna. Planbestämmel-

serna innehåller även höjdsättningar m.m. viket innebär att beslutet i rea-

liteten är tredimensionellt men det redovisas och ska begripas tvådimens-

ionellt. 

Idag följer de digitala planer som görs planbestämmelsekatalogen och 

överföringsformatet bygger på SIS-standarden för detaljplaner som i sin 

tur bygger på det tvådimensionella maneret. Utifrån informationen går 

det att bygga tredimensionella illustrationer som kan användas under 

samråd och i tjänster vid efterföljande beslut. Planbeslutet är i sig inte tre-

dimensionellt utan detta måste konverteras från den tvådimensionella be-

slutsinformationen. 

Det finns egentligen inga tekniska eller betydande legala hinder mot att 

frångå den praxis som finns idag för att redovisa förvaltningsbeslutet de-

taljplan. Det finns ett grundläggande krav i PBL att detaljplanen ska vara 

tydlig. Detta innebär att medborgarna under processen ska kunna förstå 

vad beslutet innebär och det ska vara möjligt att förstå bestämmelserna i 

ett efterföljande beslut. PBL anger att detaljplanen ska bestå av en karta 

och att det av denna ska framgå hur planområdet delas upp för skilda än-

damål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden. Enligt lagen 
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får fastighetsindelningsbestämmelser redovisas på en särskild plankarta. 

Regleringen ska tydligt framgå av planen. 

Frågan är vad som krävs som minsta gemensamma nämnare för att ett 

planbeslut ska vara begripligt. Man kan sannolikt inte kräva att medbor-

garna ska vara så digitalt mogna att de ska behöva klicka sig igenom 

varje punkt på plankartan för att förstå vad planen i ett sammanhang re-

glerar. Det räcker alltså inte att bara ha information i en datafil georefere-

rad till kartan. Någon form av visualisering är nödvändig om detaljplane-

beslutet inte bara ska vara för maskiner utan också för människor som be-

slutar och tolkar beslutet samt de som i övrigt berörs av beslutet. 

Det bör inte finnas något hinder mot att olika former av visualiseringar 

används så länge de uppfyller tydlighetskravet. Beslutet ska kunna läsas 

och förstås av alla som berörs av det så länge det finns en plankarta med 

bestämmelser för olika områden. Lagen i sig begränsar inte plankartan till 

att endast vara tvådimensionell.  

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket 

att inte längre primärt reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i 

PBL i föreskrifter utan i första hand i ett särskilt allmänt råd. 

Förvaltningsbeslutet 

En detaljplan är ett förvaltningsrättsligt beslut. Detaljplanen består av en 

plankarta och de bestämmelser som behövs i övrigt. Plankartan och be-

stämmelserna på plankartan är juridiskt bindande.  

Ett förvaltningsrättsligt beslut kan ha flera olika former. Det finns i prin-

cip inga absoluta hinder, vare sig tekniska eller juridiska sådana, mot att 

ett beslut tas fram och beslutas som digitalt original. Det är vanligt före-

kommande bland flera olika myndigheter idag. Det innebär bland annat 

att beslutet inte är beroende av analoga pappershandlingar. Det viktiga är 

att beslutet innehåller den information som lagen kräver och att det kan 

arkiveras. 

När det gäller ett beslut om detaljplan har det självklara fördelar att inte 

vara bunden av pappershandlingar. Det innebär möjligheter till en regle-

ring som både har tydligare rättsverkningar och som dessutom ger möj-

ligheter till visualiseringar av beslutet som gör det lättare att förstå. Det 

kan till exempel vara tredimensionella planer som medger rotation och 

animeringar.  

För att inte hindra utvecklingen av sådana planer är det därför mycket 

viktigt att en föreskrift om detaljplaner inte låser fast dagens 
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planeringspraxis. Utgångspunkten bör alltså inte vara dagens papperskar-

tor, utan en lösning som utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger. 

Istället anser Boverket att föreskriften bör utformas utifrån vilken inform-

ation som detaljplanen behöver ha, och hur den ska struktureras. Samti-

digt måste föreskriften kunna tillämpas för analoga detaljplaner, fram till 

det datum det finns färdiga lösningar för digitala detaljplaner. 

Den digitala detaljplanen måste samtidigt uppfylla de krav som ställs en-

ligt PBL och även andra lagar som reglerar myndighetsbeslut, till exem-

pel arkivlagstiftningen. Enligt Boverkets uppfattning innebär PBL inget 

hinder för digitala planer. Bestämmelserna om detaljplan i 4 och 5 kap 

PBL ställer inga krav på att beslutet ska ha en viss form. Däremot måste 

en detaljplan uppfylla kraven på arkivbeständighet och kunna förvaras i 

ett arkiv. Boverket har ingen möjlighet att påverka denna lagstiftning, 

utan istället behöver frågan om arkivering lösas i respektive kommun på 

samma sätt som annan digital information hanteras idag. Det finns till ex-

empel möjlighet för kommunerna att upprätta förvaltningsgemensamma 

specifikationer (FGS:er) tillsammans med Riksarkivet för information i 

verksamhetssystem.  

Dagens regler 
I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommu-

nerna får bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras anges inte direkt i 

lagen, men det finns ett praktiskt och väl inarbetat system för hur regle-

ringen ska presenteras på detaljplanen. Sedan 1950 har staten tagit fram 

anvisningar, allmänna råd och vägledning kring betecknings- och planbe-

stämmelsesystemet och dess tillämpning.3 

Boverket beslutade om allmänna råd för planbestämmelser (BFS 2014:5) 

med anledning av nya PBL som trädde ikraft 2011. Det allmänna rådet 

började gälla från 2 januari 2015. 

 
3 Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publi-

kation 1950:2 

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens 

planverk publikation nr 37. 1970.  

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1993:3.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1996:1.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 2002:1 
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Idag är således kommunerna fria att själva välja hur ett förvaltningsbeslut 

om detaljplan ska presenteras och vilken informationen en detaljplan och 

en planbeskrivning ska innehålla utöver sådana direkta krav som ställs i 

lagen. Eftersom sådana lagkrav är få är kommunernas frihet stor. Friheten 

medför att resultaten, detaljplanerna och planbeskrivningarna, ser olika 

ut. Beslutens tydlighet och kvalitet är mycket växlande. Som påpekats 

ovan innebär detta att det idag saknas nödvändiga förutsättningar för att 

hantera detaljplaner och planinformation digitalt och därmed saknas det 

också förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess och ett nat-

ionellt system för ett digitalt informationsutbyte.  

Det saknas idag regler för digitalisering av planinformation men Boverket 

har, som tidigare nämnts, under flera år arbetat med förutsättningarna för 

en digital samhällsbyggnadsprocess och då särskilt med digitalisering av 

detaljplaner, såväl nya som befintliga. Arbetet har främst bedrivits inom 

ramarna för Svenska institutet för standarder, SIS. En teknisk kommitté 

inom standardiseringen (TK 501) har utarbetat en överföringsstandard 

(Geografisk information – Detaljplan – Applikationsschema för planbe-

stämmelser, SS 637040:2016), som används för digitalisering av nya och 

befintliga detaljplaner.  

Parallellt med standardiseringen har Boverket tagit fram planbestämmel-

sekatalogen. Den syftat till att skapa enhetlighet vid reglering med plan-

bestämmelser vilket innebär att planbestämmelser får samma innebörd 

vid digitalisering.  Katalogen finns tillgänglig via API hos Boverket och 

kommer att revideras i enlighet med den föreslagna föreskriftens indel-

ning av olika bestämmelser. 

Ett antal programvaruutvecklare har tillämpat standarden och planbe-

stämmelsekatalogen fullt ut medan andra endast tillämpat planbestäm-

melsekatalogen. 

Motivet till föreskrifterna 
Boverkets ansvarsområde omfattar delar av samhällsbyggnadsprocessen, 

det vill säga de legala processer som anger förutsättningarna för alla de 

fysiska förändringarna i samhället. Boverket har här ett särskilt ansvar för 

de frågor som regleras i plan- och bygglagen – regionplanering, över-

siktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocess samt förvaltning 

och tillsyn. 

Samhällsbyggnadsprocessen omfattar ett stort antal delprocesser som 

idag inte kan dra nytta av och återanvända den information som skapas i 
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de olika delprocesserna. En del av denna information, planinformationen, 

har särskilt utpekats som vital för övriga delprocesser. 

Syftet med den nya regleringen är att komma ett steg närmare en obruten 

samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation ska kunna överföras 

och återanvändas digitalt. Dessutom skapas möjligheter att exempelvis 

utveckla digitala tjänster, till exempel automatiserade bygglov. Mer i de-

talj innebär detta: 

• Utveckla plan- och bygglagens bestämmelser om hur en detaljplan 

reglerar användningen av mark och vatten, särskilt med ledning av la-

gens tydlighetskrav, 

• Slå fast enhetliga juridiska förutsättningar för vilken information en 

detaljplan ska innehålla och hur den ska struktureras, 

• Ange hur detaljplanens digitala information ska kunna hanteras för 

att uppfylla 2 kap. 5a § PBF,  

• Skapa nödvändiga digitala kopplingar mellan de planbestämmelser 

kommunen använder, och planbestämmelserna i Boverkets planbe-

stämmelsekatalog, 

• Behålla möjligheten att under en övergångsperiod ta fram analoga de-

taljplaner med papperskartor. 

Nollalternativet – om inga ändringar görs  
Alla utredningar Boverket känner till som behandlat förutsättningarna för 

att införa en digital samhällsbyggnadsprocess och alla de aktiviteter Bo-

verket deltagit i under de senaste åren har entydigt pekat på att grundläg-

gande principer för informationsutbyte måste regleras med tvingande be-

stämmelser. Det räcker inte med rekommendationer att följa givna stan-

darder.  

Även om i stort sett alla kommuner i dag tar fram detaljplaner med stöd 

av särskilda datorprogram och även om många kommuner visar aktuella 

detaljplaneärenden och gällande planer på webben så är inte alltid pla-

nerna vektoriserade eller georefererade. I de fall planinformation finns di-

gitalt är den inte alltid tillgänglig i ett enhetligt format och är därmed inte 

heller maskinellt läsbar.4 

 
4 Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digi-

talt, rapport 2017:21. 
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Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas alternativa frivilliga lösningar att skapa ett 

enhetligt system för detaljplaner och överföring av digital planinformat-

ion. 

Den lagstiftning, de allmänna råd och den praxis vi har idag har vuxit 

fram under många decennier. Boverket kan konstatera att den typ av re-

glering vi har idag inte räcker. Detta trots den tillsyn, domstolspraxis och 

vägledning som staten bedrivit och genomfört.  

Det är mot denna bakgrund Boverkets uppfattning att en tvingande regle-

ring är nödvändigt för att skapa förutsättningar för en digital samhälls-

byggnadsprocess inom överskådlig tid. 

Alternativa styrmedel  

Lantmäteriets finansieringsmodell (geodatasamverkan) har använts under 

många år. Den bygger på ett avtal mellan kommuner och Lantmäteriet 

om utbyte av geodata. Många kommuner medverkar inte vilket innebär 

att det kommer att saknas information. Geodata från kommuner som inte 

medverkar kan inte med automatik överföras i brist på ett obligatoriskt re-

gelverk. Boverket ser därför inte detta som ett möjligt alternativ till lagda 

författningsförslag. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  

Genom den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 a § PBF inträder indirekt en 

skyldighet för kommunerna att tillgängligöra detaljplaneinformation digi-

talt. Regeringen måste genom kravet på digitalisering komplettera bilagan 

till förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation med krav 

på tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Detta eftersom fysiska 

planer är en informationsmängd som omfattas av INSPIRE-direktivet, 

vilket slår till när krav på digital information ställs på den informations-

mängden.  
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Författningsförslaget 

Digital planinformation 
I förslagets 2 kap. regleras endast de grundläggande principerna för över-

föring av planinformation. Kommunerna åläggs härigenom att utöver den 

arkiverade planen även digitalt kunna överföra den beslutade informat-

ionen. De befintliga regelverken för arkivering, offentlighet och sekre-

tess, personuppgifter etc. gäller parallellt. PBL med tillämpningsföre-

skrifter innehåller i sig inget krav på att den digitala informationen ska 

överföras till någon. 

Lagstiftaren har i förarbetena (Prop. 2017/18:132) om ”Digitalisering av 

grundkartor och detaljplaner” förutsatt att ändringarna i PBL med tillhö-

rande tillämpningsföreskrifter följs av kompletterande lagstiftning om 

nationellt tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Detta är bl.a. 

nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen av geografisk miljöinformation. 

Av detta skäl är regleringen i den föreslagna föreskriften allmänt hållen 

för att inte riskera motverka förutsättningarna för nationellt tillhandahål-

lande. 

Avgränsningar och planbestämmelser 
Förslagets 3 kap. innehåller gemensamma regler om planområdet och för 

detaljplanens planbestämmelser. Reglerna om avgränsning skapar juri-

diska förutsättningar för vertikal avgränsning av både planområde och 

planbestämmelser. Kapitlet innehåller även regler om preciseringar av 

planbestämmelser, samt om hänvisningar. Reglerna syftar till att göra de-

taljplanens reglering tydlig.  

Användandet av detaljplanebestämmelser 
Föreskriftens 4− 7 kap. reglerar vilka planbestämmelser som får användas 

i en detaljplan och vad de olika planbestämmelserna betyder. I dagsläget 

finns inga juridiskt bindande regler om planbestämmelser. Reglerna som 

föreslås baserar sig på gällande praxis och Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  

Syftet med att föreskriva om vilka planbestämmelser som får användas 

och vad de betyder är att informationen i detaljplaner ska bli enhetlig och 

sökbar. Genom att informationen blir enhetlig främjas också rättsäker-

heten.  
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Enligt Boverkets uppfattning följs de befintliga allmänna råden i stor ut-

sträckning av både av kommuner och av programvaruleverantörer. Bo-

verket anser också att de flesta bestämmelser som används idag med stöd 

av det allmänna rådet fungerar väl i praktiken. Regleringen motsvarar 

därför normalt de rekommendationer som finns i det allmänna rådet. I de 

flesta fall ger föreskriften också möjligheten att formulera planbestäm-

melser. Planbestämmelserna kan användas på samma sätt oavsett om pla-

nen är analog eller digital. Detta innebär att kommunernas praktiska ar-

bete med detaljplaner inte påverkas avsevärt av föreskriften i denna del.  

Gränser och hierarki 

Föreskriften anger inte hur olika plan- eller bestämmelseområden ska av-

gränsas. Det innebär att det fortfarande kommer vara möjligt för kommu-

nerna att använda sig av de gränser och den hierarki som traditionellt an-

vänts och som beskrivs i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbe-

stämmelser för detaljplan. Denna hierarki finns även med i förslaget på 

nya allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. 

Detta innebär att kommunerna är fria att besluta om hur de olika områ-

dena ska avgränsas i planen. Det blir även möjligt att frångå den tradit-

ionellt använda hierarkin. Dock måste detaljplanens reglering tydligt 

framgå av beslutshandlingen enligt 4 kap. 32 § andra stycket PBL.  

Planbestämmelsernas struktur 

Traditionellt har planbestämmelser delats upp i kategorierna använd-

ningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestäm-

melser. Denna uppdelning har egentligen inte haft något annat ändamål 

än att tydliggöra bestämmelsernas syfte, och deras koppling till 4 kap. 

PBL samt redovisningen på plankartan. Uppdelningen är dock inte nöd-

vändig för att uppfylla lagens tydlighetskrav och begreppen används inte 

heller i lagen. I dagsläget anser Boverket att uppdelningen i flera fall kan 

göra föreskriften onödigt komplicerad utan att tjäna något särskilt syfte. 

Boverket anser att bestämmelserna istället bör delas upp utifrån hur de re-

gleras i 4 kap. PBL. En detaljplan måste ange vilken användning mark 

och vatten inom planområdet ska ha, med undantag för allmän plats med 

enskilt huvudmannaskap (4 kap. 5 § och 8 § 2). Övriga bestämmelser kan 

ofta vara nödvändiga för att skapa en lämplig mark- och vattenanvänd-

ning, till exempel bestämmelser om skydd mot olyckor, men är enligt la-

gen inte obligatoriska och därmed valbara. Den föreslagna föreskriften 

delar därför upp bestämmelserna enligt begreppen användningar, samt 

egenskapsbestämmelser. Begreppet administrativa bestämmelser används 

inte. Regleringsmöjligheterna i sig påverkas inte. 
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Koder och digital sökbarhet 

Boverket har sedan år 2017 haft den så kallade planbestämmelsekatalo-

gen tillgänglig på PBL kunskapsbanken5. Planbestämmelsekatalogen in-

nehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägled-

ningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från år 1949 

och framåt. Katalogen kan idag användas vid upprättande av nya detalj-

planer, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av 

detaljplaner. Den utgör dock endast vägledning och är inte juridiskt bin-

dande. Till varje bestämmelse finns en unik bestämmelsekod angiven. I 

katalogen som följer av förslaget kommer även bestämmelserna sorteras i 

underkategorier, som i sig har en unik kod.   

Varje bestämmelse i planbestämmelsekatalogen har också ett UUID. Be-

stämmelsekoderna fungerar som digitala identifierare. Bestämmelser som 

kopplas till den kod som katalogen anger blir således digitalt sökbara. Till 

exempel kan en programvara söka ut antalet bestämmelser av en viss typ 

som använts i detaljplaner i antingen en eller flera olika kommuner. Det 

kan handla om att en projektör vill söka ut kvarvarande byggrätt, eller att 

kommunen vill veta vilka bestämmelser som skyddar kulturvärden inom 

ett visst område. 

För att skapa förutsättningar för sådan sökbarhet är det viktigt att kommu-

nerna inte använder olika koder. Föreskriften anger därför särskilt vilka 

koder som ska användas vid reglering med planbestämmelser. Koderna 

behöver inte återges i varje enskild detaljplan, men måste användas i den 

programvara som används för att ta fram detaljplanen. 

Hur föreskriften ska användas 

I föreskriftens 4−7 kap. regleras förutsättningar för användandet av an-

vändningsbestämmelser i en detaljplan. Till varje typ av planbestämmelse 

finns tabeller som anger vilka bestämmelser och preciseringar som ska 

användas, samt vilka bestämmelsekoder som gäller för dessa. Bestäm-

melsekoderna är samma som finns i planbestämmelsekatalogen. 

Varje användning har möjlighet till egen precisering av användningsbe-

stämmelsen som har en egen bestämmelsekod. Detta skapar förutsätt-

ningar för digital sökbarhet även för de bestämmelser kommunen själv 

preciserar. 

 
5 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 
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Föreskriftens 7 kap. innehåller egenskapsbestämmelser. Här innefattas 

både det som tidigare benämndes egenskaps- och administrativa bestäm-

melser. 

Vid användning av dessa planbestämmelser, ska de bestämmelseformule-

ringar som anges i tabellerna användas. Om bestämmelseformulering sak-

nas ska istället lämplig underkategori användas, med den underkategori-

kod som tabellen anger. Genom att varje underkategori är kopplad till en 

underkategorikod, skapas enhetlighet och digital sökbarhet på de under-

kategorier som används. Under motsvarande kod i Boverkets planbestäm-

melsekatalog finns sedan oftast ett antal förslag på bestämmelseformule-

ringar som kommunerna kan använda. Namnet på respektive underkate-

gori är alltså inte avsedd som en bestämmelseformulering som ska skri-

vas ut på plankartan. Namnet på underkategorin har därmed inte heller 

någon självständig juridisk betydelse och ska inte användas för att tolka 

bestämmelsen som används. 

Om lämplig underkategori saknas får kommunen använda den öppna un-

derkategori som finns till de flesta egenskapsbestämmelser. Digital sök-

barhet uppnås genom att varje tabell anger en öppen underkategori som 

inleds med ordet ”annan” eller ”annat”. När det saknas en öppen underka-

tegori eller bestämmelseformulering beror det på att tabellen är uttöm-

mande kring vad som går att reglera enligt 4 kap. PBL gällande den egen-

skapsbestämmelsen.  

Skälet till denna författningstekniska lösning är att egenskapsbestämmel-

ser skiljer sig från de användningsbestämmelser som anges i 5-7 kap. En 

egenskapsbestämmelse behöver normalt kompletteras med information 

som är anpassad till en specifik planeringssituation. Till exempel behöver 

en bestämmelse om skydd av kulturvärden kompletteras med en uppgift 

om vad skyddet syftar till. Informationen blir emellertid inte digitalt sök-

bar i samma utsträckning för de bestämmelser som saknar färdiga be-

stämmelseformuleringar. 

En del av bestämmelserna i 7 kap. är färdigformulerade i tabellerna. Detta 

gäller bestämmelser om utnyttjandegrad, höjd på byggnadsverk och 

takvinkel, de så kallade byggrättsbestämmelserna (7 kap. 3, 4 och 6 §§). 

Skälet till att dessa är färdigformulerade, och inte endast utgör underkate-

gorier, är att behoven avseende digital sökbarhet är annorlunda. Exempel-

vis en bestämmelse om utnyttjandegrad behöver inte enbart vara sökbar 

på sin generella formulering, utan även utifrån vilken utnyttjandegrad be-

stämmelsen slår fast, alltså vilken variabel som anges. För att det ska vara 

möjligt krävs standardiserade, färdigformulerade bestämmelser om ut-

nyttjandegrad med ett fält där variabeln anges. Bestämmelsen kan då 
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både sökas ut på hur många bestämmelser om utnyttjandegrad som finns 

och vilken variabel som använts i bestämmelsen, alltså hur stor utnyttjan-

degraden är. Detta innebär en ökad enhetlighet och potential för digital 

sökbarhet, utan att möjligheten att anpassa en detaljplan till den aktuella 

platsen minskar avsevärt. 
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Konsekvenser 

I innevarande kapitel redogörs för konsekvenserna av författningsförsla-

get. Konsekvenserna berör huvudsakligen kommunerna och de konsultfö-

retag som på kommunernas uppdrag producerar detaljplaner samt de före-

tag som tillhandahåller de programvaror som används av kommuner och 

konsulter. Kapitlet inleds med ett avsnitt där det lagda förslaget sätts in i 

ett större perspektiv då förslaget endast är ett litet steg på vägen till målet 

om en digital samhällsbyggnadsprocess. 

En digital detaljplane- och 
samhällsbyggnadsprocess 
Innan konsekvenserna av lagt författningsförslag diskuteras explicit behö-

ver förslaget sättas in i ett större sammanhang. Vilket tydliggjorts tidigare 

i rapporten är tanken att det lagda författningsförslaget ska ge möjligheter 

till – och framförallt inte hindra – en fortsatt digitalisering av samhälls-

byggnadsprocessen.  

De isolerade effekterna av ovanstående författningsförslag är sannolikt 

inte så stora. Effekterna bör sättas i ett större sammanhang. Som beskri-

vits tidigare handlar det inte bara om att detaljplaner ska finnas i digital 

form utan även om digitala detaljplaners tillgänglighet för nationell åt-

komst. De största effekterna uppstår givetvis då informationen i detaljpla-

ner tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras i ovanstående författning. 

En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är till nytta för 

medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter och 

andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna 

mellan dessa. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv 

tillämpning av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett snabbare 

bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ovanstå-

ende författningsförslag är således en liten pusselbit för att uppnå detta.  

Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska 

värde som användningen av nationella standardiserade och harmonise-

rade grundläggande data. Data som är tillgängliga från den nationella 

plattformen tillsammans med kommunernas egna geodata och privata fö-

retags data ger för aktörerna i den smarta samhällsbyggnadsprocessen.6  

 
6 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsproces-

sen. Slutrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-

2018/2019. 
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De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsproces-

sen beräknades till 22,5 – 42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den 

beräknade siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de poten-

tiella ekonomiska fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men 

att de största fördelarna finns i projekterings- och byggfasen. 

Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande de-

taljplaner finns digitalt tillgängligt nationellt. Den reglering Boverket nu 

föreslår nu handlar endast om de cirka 1 000 – 1 500 tillkommande de-

taljplanerna per år efter år 2022.  

Även om de största effekterna kanske finns utanför den offentliga sektorn 

uppkommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas 

del bedöms förutsättningarna för att driva en effektivare digital planpro-

cess blir bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket 

dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet 

att bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till 

nytta vid exempelvis ansökan om bygglov. 

En av förutsättningarna för att nå en digital samhällsbyggnadsprocess är 

Lantmäteriets tidigare nämnda arbete med att ta fram de nationella speci-

fikationer som kommer att innehålla preciserade förutsättningar för över-

föring av informationen i detaljplaner och planbeskrivningar. Det är spe-

cifikationen som mer detaljerat kommer att utgöra kraven för hur kom-

muner ska tillhandahålla/överföra planinformation nationellt.  

Nya bindande regler 
Dagens detaljplaneproduktion sker mot bakgrund av en praxis som ut-

vecklats nationellt och lokalt under generationer samt av de allmänna råd 

om hur planbestämmelser bör och kan utformas och betecknas som Bo-

verket och tidigare motsvarende myndigheter har beslutat. 

Denna föreskrift har dels ett bredare anslag än de tidigare allmänna råden, 

dels innebär föreskrifterna tvingande regler i stället för generella rekom-

mendationer.  

Övergripande konsekvenser av författningsförslaget 
Som tidigare poängterats är syftet med regleringen i första hand att skapa 

enhetliga detaljplaner och enhetlig planinformation vilket är en förutsätt-

ning för överföring av digital planinformation.  
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Boverket menar att enhetligheten också för med sig en ökad rättssäkerhet 

eftersom tolkningen av detaljplaner kommer att utgå från ett enhetligt sy-

stem. Förslaget gäller oavsett om detaljplanerna är analoga eller digitala. 

Detaljplaneinformationen utgör en vital del i flera av samhällsbyggnads-

processens delprocesser. Här handlar det då dels om att förbättra effekti-

viteten i processerna, men också om att utnyttja moderna verktyg och 

tjänster för att tillgängliggöra viktig information till alla som är i behov 

av den. 

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 

är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 

regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 

detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. Kommunerna 

tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av 

programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin 

tur att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upp-

handling. Samtidigt måste de intressenter som vill kunna tillgodogöra sig 

och bearbeta kunna hantera informationen i sina programvaror.  

En rättslig konsekvens är att föreskriften ställer formella krav på detalj-

planebeslutet. Flertalet kommuner har under föreskriftens remissförfa-

rande påtalat att formkrav kan leda till ett överdrivet fokuserande på for-

malia, vilket innebär att mindre tid läggs på faktiska planeringsfrågor.  

Föreskriften kommer i första hand att tillämpas genom den programvara 

som kommunerna använder för att ta fram detaljplaner. Programvaran 

kommer att behöva utformas i enlighet med föreskriftens formella krav. 

Programvaran kommer även med stor sannolikhet innehålla de detaljpla-

nebestämmelser som kommer finnas i Boverkets planbestämmelsekata-

log, som i sin tur följer föreskriften. Det är även möjligt att följa före-

skriften vid framtagande av analoga detaljplaner, och de allmänna råden 

om redovisning av reglering i detaljplan kan då fungera som stöd. Risken 

för att en detaljplan upphävs på formella grunder vid överklagande kom-

mer därför sannolikt att minska jämfört med dagens system. Antalet for-

mella krav som relaterar till presentationen på en plankarta har också 

minskats markant jämfört med tidigare remissutskick.  

Vilka berörs av författningsförslaget 
Föreskrifterna och de allmänna råden berör främst landets kommuner ef-

tersom de ansvarar för detaljplaneringen och de som tillämpar planerna. 

Berörda grupper är: 
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• Kommuner, 290 stycken. 

• Länsstyrelser, 21 stycken. 

• Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

• Mark- och miljödomstolarna 

• Andra myndigheter 

• Programvaruleverantörer 

• Konsultföretag verksamma inom planering och arkitektur  

• Byggherrar 

• Byggfirmor 

• Allmänheten 

Konsekvenser för företag 
Bygg- och anläggningssektorn är en av de största sektorerna i svensk eko-

nomi. Därför kan en relativt stor mängd företag potentiellt påverkas av de 

förslagna föreskrifterna. Det rör i ett första skede de företag som leverarar 

programvaror för framtagande av detaljplaner men även företag verk-

samma inom planering. Som användare av planinformation kommer även 

byggherrar och olika typer av byggfirmor att påverkas av de föreslagna 

föreskrifterna. Enligt SCB:s statistikdatabas finns det drygt 140 000 före-

tag verksamma inom de branscher som enligt Boverkets bedömning kan, 

direkt eller indirekt, beröras av de föreslagna föreskrifterna (se bilaga 1). 

De företag som omgående påverkas av de föreslagna föreskrifterna är 

programvaruleverantörena varför dessa behandlas separat.  

Programvaruleverantörer 

Föreskriften reglerar bland annat vilka planbestämmelser som får använ-

das i en detaljplan och vad de olika planbestämmelserna betyder. Försla-

get reglerar också förutsättningar för överföring av detaljplaneinformat-

ion. Regleringen lägger endast fast vissa grundläggande principer som 

förutsätter att mer detaljerade specifikationer utarbetas av Lantmäteriet, 

ett arbete som just nu pågår. Boverket kan i dagsläget inte bedöma vad 

dessa nya specifikationer kan komma att innebära för programvaruleve-

rantörerna samt för kommunerna som kravställare på programvaran, vilka 

uppdateringar och förändringar som behöver göras jämfört med hur de 
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utformas idag. Detta ligger heller inte inom ramen för denna konsekvens-

analys.  

De ändringarna i programvarorna som explicit behöver göras till följd av 

de föreslagna föreskrifterna bedöms inte vara påtagligt större än vad som 

följer av förändringar när planbestämmelsekatalogen i övrigt genomgår 

förändringar. 

Boverket ser två övergripande konsekvenser för de företag som idag leve-

rerar programvara och databaser avsedda för att producera och hantera 

detaljplaner och planinformation. En av konsekvenserna är att dessa före-

tag måste anpassa sina produkter efter kraven i föreskrifterna. Den andra 

konsekvensen är att företagens alla potentiella kunder kommer att ställa 

samma grundläggande krav på produkterna. 

Den första konsekvensen träffar de olika företagen på olika sätt beroende 

på om de redan har påbörjat ett utvecklingsarbete och gjort anpassningar 

med hänsyn till gällande standard och med hänsyn till Boverkets all-

männa råd och Planbestämmelsekatalogen eller om de inte gjort detta och 

har svårare att genomföra en sådan anpassning och utveckling.  

Idag finns uppskattningsvis mellan fem och tio företag som erbjuder 

denna typ av programvara. Två av dessa företag har produkter anpassade 

till gällande standard, Boverkets allmänna råd och Planbestämmelsekata-

logen. Ytterligare några företag har utvecklat produkter som delvis är an-

passade medan andra företags produkter inte är anpassade. 

Föreskrifterna drabbar förstås dessa företag på olika sätt. De som redan 

utvecklat och anpassat sina programvaror kommer delvis att behöva göra 

en modifiering. De som enbart delvis eller inte alls har anpassat sina pro-

gram kommer att behöva göra större utvecklingsinsatser om man vill fort-

sätta att konkurrera på marknaden. Någon eller några leverantörer kom-

mer kanske ha svårare att uppfylla de ställda kraven och får möjligen 

lämna denna del av marknaden. 

Den andra konsekvensen, att företagens alla potentiella kunder kommer 

att ställa samma grundläggande krav på produkterna, är i många avseen-

den positivt för programleverantörerna. Uppfyller företagets produkt de 

gällande kraven har man samma potentiella kunder som alla andra som 

gör det, oavsett företagets storlek. Kundernas gemensamma krav innebär 

en förutsägbarhet och en potential som kan motivera att man lägger ner 

tid och pengar på att utveckla en produkt. 

Det bör i sammanhanget även påpekas att samtliga programvaruleveran-

törer blivit inbjudna av Lantmäteriet för diskussioner angående det 
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fortsatta arbetet om ett nationellt tillgängliggörande av geodata i sam-

hällsbyggnadsprocessen.  

Övriga företag 

Övriga företag som berörs av de föreslagna föreskrifterna är exempelvis 

byggherrar, olika typer av byggentreprenörer, konsultbyråer inom sam-

hällsbyggnadsområdet och företag som bygger tjänster på detaljplanein-

formationen till exempel, bygglovsprogram eller andra ärendehandlägg-

ningssystem. Det är ett stort antal företag som är verksamma inom detta 

område och som potentiellt berörs av de föreslagna föreskrifterna (se bi-

laga x). 

Bland övriga företag som berörs av de föreslagna föreskrifterna kan dessa 

delas in två grupper. Dels de som direkt använder föreskrifterna som kon-

sultföretag inom planering och dels de som använder detaljplaner i sin 

dagliga verksamhet. 

Enhetliga detaljplaner och en enhetlig hantering av planbestämmelser och 

planinformation ökar förutsägbarheten för alla parter inom samhällsbygg-

nadssektorn. Alla företag som är beroende av tydlighet i tolkning av de-

taljplaner och som är beroende av tillgång till planinformation kommer få 

nyttor i form av minskad tidsåtgång för att få tag i önskad information, 

mer tillförlitlig information, effektivare utbyte mellan organisationer och 

därmed bättre förutsägbarhet och därmed högre kvalitet på beslutsun-

derlag med mera. 

Föreskrifterna innebär också att de företag som utvecklar e-tjänster suc-

cessivt kan komma att få tillgång till informationsmängderna för hela lan-

det. Marknaden för sådana tjänster är alla som har intressen av den för-

ändring som hanteras i samhällsbyggandet. Den tid som idag läggs ner på 

att anpassa inhämtad kunskap till nya lokala förhållanden kan istället läg-

gas på produktivt arbete. 

Särskild hänsyn till små företag  

Så gott som alla företag som potentiellt påverkas av förslaget till förskrif-

ter är små företag. Det stora flertalet – cirka 95 procent – är till och med 

att definieras som mikroföretag (upp till nio anställda).   

För de allra flesta små företagen verksamma inom bygg- och anlägg-

ningsbranschen kommer de föreslagna föreskrifterna troligen inte med-

föra några större effekter. Några kostnader bortsett från viss inlärning kan 

Boverket inte se. Ett enhetligt system som skapar informationsmängder 

enligt samma struktur i hela landet bör dock medföra att 
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informationsinhämtning blir enklare och mindre kostsamt än idag. Detta 

bör gynna alla mindre aktörer. 

Däremot kan små företag som jobbar direkt på uppdrag av kommunerna 

med att ta fram planerna påverkas. Det rör sig företrädesvis om olika kon-

sultföretag (arkitektkontor etc.). För de av dessa som idag jobbar mot 

standarden och planbestämmelsekatalogen bör det inte finnas några pro-

blem men andra kan komma att behöva andra programvaror vilket gene-

rar kostnader. 

Samtidigt bör enhetliga regler skapa tydlighet och träffa alla berörda på 

samma sätt. Detta är en förbättring av förutsägbarheten i förhållande till 

hur det ser ut idag. Föreskrifterna bör på detta sätt skapa bättre förutsätt-

ningar för mindre företag att konkurrera på marknaden. 

Boverket anser det inte möjligt att bedöma eventuella kostnader för små-

företagen då dessa i hög grad beror på vilken teknik företagen använder 

sig av idag. Sammantaget menar Boverket att föreskriftens utformning 

inte påverkar små företag negativt. 

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner och planprocessen på olika sätt. 

Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättighetshavare eller bo-

ende där en förändring planeras och genomförs (under planprocessen och 

vid genomförande av planen). Dels när någon enskild söker lov eller ska 

genomföra en åtgärd som kräver att en gällande plan måste tolkas innan 

beslut kan fattas. 

Boverket menar att ett enhetligt system för detaljplaner är gynnsamt för 

allmänheten i alla avseenden. Ett enhetligt system ger goda förutsätt-

ningar för en generellt högre kvalitet än idag, en bättre förutsägbarhet vid 

genomförande av detaljplan och vid tolkning av planbestämmelser. 

Boverket bedömer att föreskrifterna härigenom medför en högre rättssä-

kerhet för den enskilde när samtliga samhällsinstanser vid bedömning ut-

går från ett enhetligt system. 

Ett enhetligt system skapar nya förutsättningar för utveckling av e-tjäns-

ter. Det gäller både e-tjänster för att underlätta deltagande i formella pro-

cesser om detaljplaner och e-tjänster för att underlätta ansökning om och 

hantering av bygglov och andra ärenden där planinformationen behövs. 
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Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner med dess planinformation be-

rör många delar av den. Planer och planinformation är intressant för upp-

följning och statistiksammanställningar inom samhällsbyggnadsområdet 

och för politiken i arbetet med bostadsfrågor. Flera centrala myndigheter 

och länsstyrelserna berörs i planprocessen och flera regelverk hänvisar på 

olika sätt till detaljplaner. Domstolar hanterar överklaganden av detaljpla-

ner och tolkar detaljplaner vid handläggning av andra typer av ärenden, 

exempelvis tillståndsärenden enligt miljöbalken. 

Föreskrifterna syftar till att skapa enhetligt utformade förvaltningsbeslut 

om detaljplan, ett enhetligt planbestämmelsesystem och i förlängningen 

enhetligt utformade planbeskrivningar. Boverket menar att detta kommer 

att underlätta statens verksamhet, exempelvis Länsstyrelsernas tillsynsan-

svar och möjligheten att söka ut statistiska underlag. 

Ett enhetligt system för detaljplaner ger förutsättningar för att effektivt 

göra nationella sammanställningar med planinformation som en kompo-

nent och det öppnar också för möjligheten att skapa nationell tillgänglig-

het till planinformationen via tjänster. 

Boverket menar vidare att statens olika engagemang i processhanteringen 

av en detaljplan har förutsättningar att bli effektivare och få en högre för-

utsägbarhet med exempelvis färre överklaganden som följd. 

Boverket kommer att ta fram vägledning om de nya föreskrifterna och be-

höver göra en särskild satsning för att sprida sådan information till kom-

muner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommunerna  
Föreskrifterna får direkta konsekvenser för alla kommuner som behöver 

bestämma fysiska förändringar genom beslut om detaljplan vilket på sikt 

är landets samtliga kommuner. 

Eftersom det idag endast finns allmänt hållna lagkrav som är komplette-

rade med allmänna råd har kommunerna stor frihet att själva forma hante-

ringen och utformningen av ett beslut om detaljplan. Föreskrifterna inne-

bär en ändring av detta. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken informat-

ion ett beslut om detaljplan ska innehålla och närmare villkor för hur 

planbestämmelser ska användas.  

I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för att ta 

fram detaljplaner idag. Föreskrifterna ställer särskilda krav som påverkar 

hur dessa verktyg behöver utformas. Detta innebär att alla kommuner 
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kommer att behöva uppdatera sin nuvarande programvara och alla kom-

muner kommer att ställa samma typ av grundläggande krav vid upphand-

ling av denna typ av programvara. 

Föreskrifterna bygger till stor del på rådande praxis och Boverkets all-

männa råd. Boverket gör bedömningen att det kunskapsmässigt inte bör 

vara svårt för de som i kommunerna arbetar med detaljplaner att ta till sig 

de nya reglerna. Detta även om reglerna på olika sätt och i olika grad 

kommer att påverka tidigare lokal praxis. Vägledning om de nya reglerna 

kommer att behöva tas fram av Boverket. 

En detaljplan tolkas och används ofta många gånger, av många männi-

skor i olika sammanhang under många år efter det att planen genomförts. 

Ett enhetligt system med digital information underlättar detta arbete. 

Detta torde innebära snabbare handläggning än idag och förutsägbarheten 

och kvaliteten på besluten bör bli bättre. 

Ett enhetligt system medger utveckling av verktyg och tjänster med en 

nationell kundbas som kan skapa stora fördelar också för kommunerna. 

Ett enhetligt system ger också fördelen att de som i sitt arbete behöver 

hantera detaljplaner på olika sätt har en gemensam kunskapsbas vilket ex-

empelvis blir en fördel då anställda av olika anledningar byts ut och att de 

då inte behöver introduktion i lokal praxis. 

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 

även fortsättningsvis ha rätt att reglera det som lagen medger. 

Kommunernas kostnader för införandet  

I Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, regleras att uppgifterna i 

detaljplaner ska vara digitalt överförbara. De av Boverket föreslagna fö-

reskrifterna reglerar endast förutsättningarna för digital överföring. Det är 

redan bestämt i PBF att detaljplanerna ska kunna överföras digitalt. Bo-

verket föreslår egentligen inte några närmare preciseringar av hur den di-

gitala överföringen ska gå till rent tekniskt. Kommunerna träffas av regel-

verket om miljöinformation och härigenom av ett krav att följa Lantmäte-

riets specifikationer. Eftersom PBL endast reglerar att planinformationen 

ska kunna överföras digitalt är det svårt att uttala sig om de kostnads-

mässiga konsekvenserna av att följa andra regelverk. Om inte något sär-

skilt regelverk beslutas om nationellt tillgängliggörande kommer sanno-

likt rådande praxis i form av detaljplanestandarden, planbestämmelseka-

talogen och övrig vägledning att ligga till grund för hur detaljplanein-

formation kan anses överförbar. 
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Kommunernas kostnader om de föreslagna föreskrifterna beslutas, kom-

mer att variera beroende på hur den aktuella kommunen idag producerar 

sina detaljplaner. För de kommuner som redan idag använder programva-

ror som stödjer gällande standard och Boverkets planbestämmelsekatalog 

torde kostnaderna inte öka i någon större utsträckning, även om program-

varorna måste uppdateras. Som tidigare nämnts måste programvaruleve-

rantörerna anpassa sina produkter efter kraven i föreskrifterna. Detsamma 

gäller de kommuner som inte själva gör detaljplanerna utan använder 

konsulter.  

För de kommuner som idag använder programvaror som inte är anpas-

sade efter gällande standard och planbestämmelsekatalogen kan kostna-

derna bli högre. Om något företag väljer att lämna marknaden får det gi-

vetvis till följd att en kommun som använder detta företags produkter 

måste vända sig till ett annat företag. Detta kan i sig skapa kostnader, inte 

bara för inköp av programvara, men även upplärningskostnader.  

När det gäller programvaror för att producera detaljplaner konstaterade 

Boverket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 

100 000 kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt under-

håll.7 Till detta kommer också kostnader för installationer, utbildning, 

eventuell datakonvertering. Omfattningen beror på förkunskaper och da-

tamängder.  

En potentiell vinst för vissa kommuner är besparing vid upphandling och 

möjligheter till lägre kostnader för nya datasystem. Eftersom kommuner i 

dag inte arbetar med enhetliga detaljplanebestämmelser är det svårt att gå 

samman med andra kommuner och ställa samma krav hos systemutveck-

lare. I en mer standardiserad planprocess kommer olika systemutvecklare 

istället kunna arbeta med en generell kravbild. 

Som tidigare nämnts bedömer Boverket att åtminstone 80 procent av lan-

dets kommuner i dag använder något av de program som stödjer såväl 

SIS-standarden som Boverkets planbestämmelsekatalog. Till detta ska 

läggas ytterligare kommuner som anlitar konsulter för framtagandet av 

detaljplaner, konsulter som i viss utsträckning även de använder dessa 

programvaror.  

I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag8 har de allra 

flesta av de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och 

 
7 Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digi-

talt, rapport 2017:21. 
8 Sweco (2018) Intervjustudie digitala detaljplaner 
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arbetssätt som är anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta 

upplägg under en lång tid och i många fall bedömer man att det inte har 

varit någon speciellt stor kostnadsmässig utmaning att övergå till att ta 

fram nya detaljplaner digitalt. Det ses i regel som en naturlig verksam-

hetsutveckling som utförs integrerat i det löpande linjearbetet och kon-

kreta kostnader är främst knutna till programlicenser, viss kompetenshöj-

ning samt support för upprättande av databaser. Efter den inledande inve-

steringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är några 

nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet. 

Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en natur-

lig del av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader 

det medför. Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen 

för den ordinarie verksamheten och därför har i regel ingen specifik kon-

sekvensanalys eller uppföljning gjorts kring just den frågan. På flera håll 

registreras tidsåtgång för arbetet med att ta fram detaljplaner, inte minst i 

de fall man anlitar konsulter, men i denna uppföljning separeras inte arbe-

tet kopplat till just digitalisering. Den tidsuppföljning som görs på olika 

håll förefaller heller inte vara möjlig att jämföra med tidsåtgången för att 

ta fram detaljplaner innan man arbetade digitalt på samma sätt. 

Den kommunala finansieringsprincipen 

När kostnader eller intäkter för kommuner eller landsting påverkas av 

statlig reglering kan det bli aktuellt att tillämpa den kommunala finansie-

ringsprincipen. Den innebär att statlig reglering som är tvingande för 

kommuner och landsting i princip ska vara kostnadsneutral för dem. 

Kommuner och landsting ska inte behöva höja skatten eller prioritera om 

annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. Staten gör där-

för under vissa förutsättningar kostnadsförändringarna neutrala för kom-

mun och landsting genom att justera statsbidrag. 

Då mer än 80 procent av landets kommuner redan idag funnit ett värde i 

att använda den typ av programvaror som behövs för att uppfylla de krav 

som ställs i den föreslagna föreskriften är det svårt att se att det finns eko-

nomiska incitament för att inte göra det. Såvitt Boverket kan bedöma är 

det heller inte så att det enbart är små kommuner med svagare ekono-

miska resurser och som endast producerar ett fåtal om ens några detalj-

planer varje år som valt att inte använda dessa programvaror. Avgörande 

verkar i stället ha varit huruvida den aktuella kommunen valt att använda 

Boverkets planbestämmelsekatalog. 

Den kommunala finansieringsprincipen omfattar bland annat statligt be-

slutade åtgärder som direkt berör kommunal verksamhet och gäller när 
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staten ändrar ambitionsnivån för befintlig verksamhet. Kommunerna är i 

väldigt olika faser när det gäller digitalisering av nya detaljplaner det är 

på många håll ett sedan länge etablerat arbetssätt. En ekonomisk reglering 

till följd av finansieringsprincipen görs normalt bara vid ett tillfälle och 

inte retroaktivt, vilket skulle innebära svårigheter i att avgöra hur finan-

sieringsprincipen ska tillämpas i detta fall där kommunernas förutsätt-

ningar skiljer sig så mycket åt. En reglering fördelas dessutom i kronor 

per invånare och avser hela kommun- respektive landstingskollektivet 

och görs således aldrig för enskilda kommuner eller landsting. 

Boverket bedömer mot denna bakgrund att den kommunala finansierings-

principen inte är tillämplig för detta författningsförslag. 

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 

några, konsekvenser föreskrifterna får för miljön. 

Men ett av syftena med föreskrifterna är bland annat att ett enhetligt och 

tydligt system för planbestämmelser på sikt ska höja kvaliteten på detalj-

planerna. Ett enhetligt system skapar bättre förutsättningar för att sam-

hällets olika aktörer bättre ska förstå och kunna ta till sig information un-

der beslutsprocessen och bättre förstå villkoren då en plan ska genomfö-

ras. Denna kunskapsökning bör på sikt också kunna innebära att detalj-

planeringens kvalitet kan bli bättre och det gäller då också mindre negativ 

påverkan på miljön vid fysiska förändringar. 

Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 

perspektiv:  

• Jämställdhet  

• Barn  

• Tillgänglighet 
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Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

1 kap. 1 § 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om de-

taljplan till följande lagar och förordningar: 

– plan- och bygglagen (2010:900), och 

– plan- och byggförordningen (2011:338). 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 

mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift de hänför sig till. 

Motiv  

Paragrafen ger en överblick av vad författningen omfattar.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

1 kap. 2 § 

2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

2. Digital information, 

3. Avgränsningar och planområde, 

4. Användningsbestämmelser för allmän plats, 

5. Användningsbestämmelser för kvartersmark, 

6. Användningsbestämmelser för vattenområde, och  

7. Egenskapsbestämmelser.  

Motiv  

Paragrafen ger en överblick över hur författningen är strukturerad. 

Första kapitlet innehåller inledning, innehåll, och definitioner av begrepp 

som är gemensamma för hela föreskriften.  

Andra kapitlet innehåller särskilda bestämmelser om digital hantering av 

uppgifter i en detaljplan samt tillhörande planbeskrivning.  

Tredje kapitlet innehåller särskilda regler om avgränsning av planområdet 

och av planbestämmelser. Kapitlet innehåller även regler om precise-

ringar av planbestämmelser, samt om hänvisningar. 

Fjärde till och med sjunde kapitlet innehåller de olika detaljplanebestäm-

melser som kan användas i en detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

1 kap. 3 § 

3 §    I denna föreskrift avses med: 

 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar använd-

ningen av allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 

Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 

Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som anger förutsättningar för 

genomförandet av användningsbestämmelser 

Nockhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnaden, 

eller i planbestämmelsen angivet plan, till yttertakets högsta del, 

Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 

Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 

Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet,  

Totalhöjd: avstånd från den medelnivå som marken har invid byggnads-

verket, eller i planbestämmelsen angivet plan, till högsta punkten på 

byggnadsverket. 

Motiv  

Begreppen är nödvändiga att definiera för att få till en enhetlig tillämp-

ning av föreskriften. Definitionerna gäller för denna föreskrift. 

Definitionerna är därför också vägledande vid tolkningen av planbestäm-

melser i detaljplaner som tagits fram med stöd av föreskriften. Det kan till 

exempel vara i samband med prövning av bygglov. 

Höjdbegreppen nock- och totalhöjd definieras. Av definitionerna framgår 

att höjden mäts från en medelmarknivå invid byggnaden, ifall att planbe-

stämmelsen inte anger något annat. Syftet med att definiera begreppen är 

att skapa en enhetlig tolkning när dessa används i planbestämmelser. 

Konsekvenser 

Definitionerna underlättar produktionen av detaljplaner, tydliggör i kom-

munikationen under processen, vid efterkommande tolkning och vid ge-

nomförande av detaljplanen. 

2 kap. Digital information 

2 kap. 1 § 

1 §    Med digital information avses i denna författning uppgifter i detalj-

plan och till detaljplanen hörande planbeskrivning i digitalt format. 

I detta kapitel finns regler om följande digital information: 

– detaljplaneinformation (3 §) 

– ärendeinformation (4− 5 §§) 
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– information i planbeskrivning (6 §) 

Motiv  

I förslagets andra kapitel definieras och regleras den digitala information 

som ska ingå i en digital överföring. I 2 kap. 5a § PBF regleras att uppgif-

ter i en detaljplan ska kunna behandlas digitalt. I föreskriften används be-

greppet information. De olika informationsmängderna som krävs för att 

kunna behandla en detaljplan digitalt räknas upp. 

Detaljplaneinformationen är sådan information som omfattas av beslutet 

att anta en detaljplan. Den ska framgå av detaljplanen. Ärendeinformation 

är information som hör till detaljplaneärendet. Slutligen redovisas den di-

gitala information som finns i planbeskrivningen. 

Konsekvenser 

Paragrafen utgör endast en redovisning av de nödvändiga informations-

mängderna för att kunna behandla detaljplaneinformationen digitalt och 

medför i sig inga konsekvenser. 

2 kap. 2 § 

2 § Digital information som avses i 3− 6 §§ ska kunna ingå i en överfö-

ring av digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens be-

slutade form. 

Motiv  

I paragrafen regleras vilka informationsmängder som ska kunna ingå i en 

överföring av digital information enligt 2 kap. 5a § PBF. Det regleras 

också att själva förvaltningsbeslutet ska kunna återges i den form det be-

slutades - det vill säga i den form som kommunen beslutade detaljplanen 

med planbeskrivning. Kommunen kan med stöd av digital information 

och med hjälp av framtida programvaror uppfylla tydlighetskravet på 

andra sätt än att visualisera detaljplanebeslutet enligt traditionellt manér. 

För att inte hindra digital utveckling regleras inte visualiseringen av plan-

beslutet i denna författning. Boverket föreslår istället ett fristående all-

mänt råd om redovisning av reglering i detaljplan. 

Konsekvenser 

Regleringen i en detaljplan och övrig ärendeinformation måste kunna 

ingå i en digital överföring. Programvaruleverantörer måste anpassa pro-

gram till föreskriften och kommunen måste upphandla sådana program. 

De närmare konsekvenserna av detta redovisas i den allmänna konse-

kvensbeskrivningen för berörda aktörer. 
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2 kap. 3 § 

3 § Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4−7 kap. i denna författ-

ning (detaljplaneinformation) ska vara identifierbar, lägesbestämd samt 

punkt-, linje-, yt- eller volymbaserad. 

Motiv  

Det regleras att informationen som traditionellt finns i plankartan ska 

vara identifierbar och lägesbestämd samt punkt, linje eller volymbaserad. 

Den detaljplanestandard som används idag utgår från gränser. För att 

kunna hanteras i ett nationellt system måste informationen utgå från 

punkter, linjer, ytor eller volymer. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De programvaruleverantö-

rer som byggt upp sina system i enlighet med SIS-standarden måste an-

passa programmen så att informationen innanför gränserna blir ytbaserad. 

De närmare konsekvenserna av detta redovisas i den allmänna konse-

kvensbeskrivningen för berörda aktörer. 

2 kap. 4 § 

4 §   Följande information (ärendeinformation) ska digitalt kopplas till 

planområdet: 

1. kommunens namn,  

2. detaljplanens namn, 

3. kommunens diarienummer för detaljplanen, 

4. hänvisning till beslutsprotokollet, 

5. vilket datum detaljplanen är påbörjad, och 

6. vilket datum detaljplanen fick laga kraft. 

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 

även följande information digitalt kopplas till planområdet: 

1. kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen, 

2. hänvisning till beslutsprotokollet, 

3. när ändringen påbörjades, och 

4. när ändringen fick laga kraft. 

Motiv  

I paragrafen regleras att ärendeinformation som ska vara kopplad till 

planområdet. Informationsmängderna är sådana som anses nödvändiga 

för en nationell databasfunktionalitet.  

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer. 
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2 kap. 5 § 

5 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområ-

det.  

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om ge-

nomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de 

gäller för.  

Vid ändring av detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska 

genomförandetiden digitalt kopplas till de bestämmelser ändringen avser. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäl-

ler inte första och andra styckena. 

Motiv  

Bestämmelser om genomförandtid ska vara kopplade till planområdet och 

om det är olika genomförandetider ska de vara kopplade till de använd-

ningsbestämmelser de gäller för. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer. 

2 kap. 6 § 

6 §    Informationen i planbeskrivningen ska digitalt kopplas till hela eller 

delar av planområdet.  

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift 

gäller inte första stycket.  

Motiv  

Särskilda regler om informationen i planbeskrivningen finns inte ännu i 

denna författning. Den kommer att kompletteras genom ändring innan 

författningen blir obligatorisk att tillämpa. 

Konsekvenser 

Det finns idag inga regler eller specifik vägledning om planbeskriv-

ningen. I samband med en framtida ändring av författningsförslaget med 

komplettering med specifika regler för planbeskrivning, kommer konse-

kvenserna närmare att beskrivas. 

2 kap. 7 § 

7 §    Bestämmelser enligt 7 kap. 2− 25 §§ ska digitalt kopplas till den el-

ler de användningsbestämmelser som de gäller för. 

Vid ändring av detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäl-

ler inte första stycket. 
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Motiv  

För att den digitala informationen ska vara användbar krävs det även att 

bestämmelser i planen har kopplingar till de användningsbestämmelser de 

gäller för. 

Eftersom ändringar som görs av analoga planer inte kan kopplas är änd-

ringar av äldre planer undantagna. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer. 

2 kap. 8 § 

8 §   För en användningsbestämmelse som är tillfällig enligt 4 kap. 26 § 

PBL ska information om den tid som den tillfälliga användningen får 

pågå digitalt kopplas till användningsbestämmelsen.  

Motiv  

Paragrafen reglerar användningsbestämmelser som är tillfälliga. För att 

den digitala informationen ska vara användbar krävs det även att bestäm-

melser i planen har kopplingar till de användningsbestämmelsen. 

Konsekvenser 

Programvaruleverantörer måste anpassa program till föreskriften och 

kommunen måste upphandla sådana program. De närmare konsekven-

serna av detta redovisas i den allmänna konsekvensbeskrivningen för be-

rörda aktörer.
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3 kap. Avgränsningar och planbestämmelser 

3 kap. 1 § 

1 §    Ett planområde ska avgränsas horisontellt och får även helt eller 

delvis avgränsas vertikalt. 

Motiv 

Boverkets uppfattning är att det idag är mycket ovanligt att detaljplaner 

avgränsas vertikalt, det vill säga inom vilka angivna höjdvärden med ko-

ordinater som detaljplanen gäller. Hittills har det varit oklart om detta är 

möjligt att reglera med dagens lagstiftning. I föreskriftsarbetet har frågan 

utretts och Boverket ser i lagstiftningen inget hinder mot att reglera de-

taljplaner i höjdled då det numera går att indela fastigheter i tre dimens-

ioner. Regleringen ger kommunen möjlighet att exempelvis avgränsa en 

detaljplan på lämplig nivå under markytan för att underlätta för kom-

mande hantering av underjordiska trafikanläggningar. 

Det kan också noteras att 4 kap. PBL anger att kommunerna genom de-

taljplan får styra användningen av mark- och vattenområden. Begreppet 

”område” är inte uttryckligen definierat i lagen. Men eftersom en regle-

ring i detaljplan så gott som alltid i någon mån gäller även i höjdled, an-

ser Boverket att lagens begrepp inte i sig är något hinder mot att avgränsa 

planen i höjdled. 

Boverket anser att föreskriften inte bör slå fast hur avgränsningen ska gö-

ras. I Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

anges hur detta kan göras på en analog plankarta. Vid digital hantering 

anger 2 kap. 4 § att detaljplaneinformation, alltså även planområdet och 

dess avgränsning, ska vara identifierbar och lägesbestämd. För att inte re-

gleringen ska bli onödigt detaljstyrande anser Boverket att detta är till-

räckligt. 

Konsekvenser 

Regleringen ger kommunerna möjlighet att på ett mer effektivt sätt be-

sluta om lämplig markanvändning utan att låta detaljplanen omfatta mer 

än vad som är nödvändigt.  

3 kap. 2 § 

2 §    Området som en planbestämmelse gäller inom ska avgränsas hori-

sontellt och får även avgränsas vertikalt. 
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Motiv  

Paragrafen gör det möjligt att avgränsa området inom vilket en planbe-

stämmelse gäller (bestämmelseområde) vertikalt. Detta är enligt Bover-

kets uppfattning möjligt enligt dagens lagstiftning (jfr Boverkets all-

männa råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 1.2.4). Boverket 

anser samtidigt att paragrafen är nödvändig för att skapa en tydligare 

grund för tillämpningen. 

Det kan också noteras att 4 kap. PBL anger att kommunerna genom de-

taljplan får styra användningen av mark- och vattenområden. Begreppet 

”område” är inte uttryckligen definierat i lagen. Men eftersom en regle-

ring i detaljplan alltid i någon mån gäller i höjdled, anser Boverket att la-

gens begrepp inte i sig är något hinder mot att avgränsa enskilda bestäm-

melser i höjdled. 

Boverket anser att föreskriften inte bör slå fast hur avgränsningen ska gö-

ras. I Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

anges hur detta kan göras på en analog plankarta. Vid digital hantering 

anger 2 kap. 4 § att detaljplaneinformation, alltså även planbestämmelser, 

ska vara identifierbara och lägesbestämda. För att inte regleringen ska bli 

onödigt detaljstyrande anser Boverket att detta är tillräckligt. 

Konsekvenser 

Regleringen ger kommunerna möjlighet att på ett mer effektivt sätt be-

sluta om lämplig markanvändning utan att låta detaljplanen omfatta mer 

än vad som är nödvändigt.  

3 kap. 3 § 

3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som 

anges i preciseringen är tillåtet. 

Motiv  

Denna princip framgår idag genom allmänna råd och bygger på en praxis 

som utvecklats under längre tid. För att skapa ett enhetligt planbestäm-

melsesystem formuleras det nu som en bindande föreskriftsregel.  

Föreskriften anger inte hur en precisering ska göras. I Boverkets allmänna 

råd om redovisning av reglering i detaljplan anges hur detta kan göras på 

en analog plankarta. Vid digital hantering ska bestämmelserna i föreskrif-

tens 2 kap. samt tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL följas. För att inte re-

gleringen ska bli onödigt detaljstyrande och komplicera den digitala ut-

vecklingen anser Boverket att detta är tillräckligt.  
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Konsekvenser 

Planbestämmelsernas tydlighet vid tolkning av detaljplanen underlättas. 

3 kap. 4 § 

4 §    Planbestämmelser får inte innehålla hänvisningar till planbeskriv-

ningen, andra handlingar eller författningar. 

Motiv  

En planbestämmelse ska uppfylla lagens krav på tydlighet. Tydlighetskra-

vet innebär att den avsedda regleringen tydligt ska framgå av planen, dvs. 

det ska vara tydligt vilka bindande regler som detaljplanen slår fast. Ef-

tersom det endast är detaljplanens planbestämmelser som är juridiskt bin-

dande är det inte lämpligt att göra hänvisningar till planbeskrivningen el-

ler andra separata dokument som inte har samma juridiska status. Det kan 

på ett negativt sätt påverka en efterkommande tolkning och genomföran-

det av planen. Det är även olämpligt att en planbestämmelse föreskriver 

en skyldighet som redan framgår av annan författning, eftersom det kan 

skapa flera problem vid lovprövningen. 

Konsekvenser 

Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 

av detaljplanen. Osäkerheter vid tolkning och genomförande av detaljpla-

nen minskas. 

4 kap. Användningsbestämmelser för allmän plats 

4 kap 1 § 

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2− 10 §§ får användas 

vid reglering med användningsbestämmelser på allmän plats i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabel-

lerna nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som 

anges i tabellerna användas.   

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med användningsbestämmelser för allmän plats. Regleringen har 

som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

I paragrafens andra stycke anges att vid användning av planbestämmel-

ser, måste de bestämmelser som anges i tabellerna användas. I tabellerna 

anges också vilken kod bestämmelsen ska ha. Om lämplig precisering 

saknas får kommunen fortfarande formulera bestämmelser fritt. Vid fri 

formulering ska preciseringstabellernas fritextfält sist i tabellen användas, 

med den bestämmelsekod som gäller till denna.  



48 Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 

Boverket 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

4 kap. 2 § 

2 §    Användningen torg ska tillämpas för områden för alla typer av torg 

med tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement 

som behövs för torgets funktion. 

Tabell 1,Torg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Torg DP_AP_Torg 

Tabell 2, precisering av bestämmelsen torg 

Precisering Bestämmelsekod  

Salutorg DP_AP Torg_Salu 

Busstorg DP_AP_Torg_Buss 

Annat torg DP_AP_Torg_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 3 § 

3 §    Användningen väg ska tillämpas för områden avsedda främst för 

trafik till, från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom 

en tätort. I användningen ingår även komplement som behövs för vägens 

funktion. 

Tabell 3, Väg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Väg DP_AP_Väg 

Tabell 4, precisering av bestämmelsen väg 

Precisering Bestämmelsekod  

Genomfartsväg DP_AP_Väg_Genomfart 

Infartsväg DP_AP_Väg_Infart 

Annan väg DP_AP_Väg_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 4 § 

4 §    Användningen gata ska tillämpas för områden avsedda främst för 

trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I använd-

ningen ingår även komplement som behövs för gatans funktion. 

Tabell 5, Gata 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gata  DP_AP_Gata 

Tabell 6, precisering av bestämmelsen gata 

Precisering  Bestämmelsekod  

Kollektivtrafikgata DP_AP_Gata_Kollektiv 

Industrigata DP_AP_Gata_Industri 

Huvudgata DP_AP_Gata_Huvud 

Lokalgata DP_AP_Gata_Lokal 

Gågata DP_AP_Gata_Ga 

Annan gata DP_AP_Gata_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 5 § 

5 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden av-

sedda för gång-, cykel- och mopedtrafik. I användningen ingår även kom-

plement som behövs för vägens funktion. 

Tabell 7, Gång- och cykelväg 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Gång- och cykelväg DP_AP_GC 

Tabell 8, precisering av bestämmelsen gång- och cykelväg 

Precisering Bestämmelsekod  

Gångväg DP_AP_GC_Gang 

Cykelväg DP_AP_GC_CykelMoped 

Expresscykelväg DP_AP_GC_Express 

Enbart cykeltrafik DP_AP_GC_EnbartCykel 

Annan gång- och cykelväg DP_AP_GC_Annan 
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Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

anger att gångväg och cykelväg bör redovisas separat. Praktisk tillämp-

ning har dock visat att en kombinerad användning är att föredra, eftersom 

det ökar flexibiliteten vid genomförandet. Detta har i föreskriften ändrats 

så att användningen ska redovisas som gång- och cykelväg. Om gång- 

och cykelväg behöver separeras kan användningen preciseras i enlighet 

med tabellen.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering av användningarna gång- och cykelväg i 

detaljplan. 

4 kap. 6 § 

6 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkering. I 

användningen ingår även komplement som behövs för parkeringens 

funktion. 

Tabell 9, Parkering 

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Parkering DP_AP_Parkering 

Tabell 10, precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod  

Bilparkering DP_AP_Parkering_Bil 

Cykelparkering DP_AP_Parkering_Cykel 

Bussparkering DP_AP_Parkering_Buss 

Husbilsparkering DP_AP_Parkering_Husbil 

Lastbilsparkering DP_AP_Parkering_Lastbil 

Annan parkering DP_AP_Parkering_Annan 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 7 § 

7 §    Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden 

som kräver skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I använd-

ningen ingår även komplement till parkens användning. 

Tabell 11, Park   

Bestämmelse  Bestämmelsekod  

Park DP_AP_Park 
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Tabell 12, precisering av bestämmelsen park 

Precisering Bestämmelsekod  

Lek DP_AP_Park_Lek 

Spontanidrott DP_AP_Park_Spontan 

Annan park DP_AP_Park_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 8 § 

8 §    Användningen natur ska tillämpas för områden för friväxande grön-

områden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst be-

gränsat underhåll. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar 

och andra komplement till naturområdets användning ingår. 

Tabell 13, Natur 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Natur DP_AP_Natur 

Tabell 14, precisering av bestämmelsen natur 

Precisering Bestämmelsekod 

Skog DP_AP_Natur_Skog 

Våtmark DP_AP_Natur_Vatmark 

Annan natur DP_AP_Natur_Annan 

Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

angav att användningen natur bör tillämpas för friväxande grönområden 

som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Istäl-

let för städning anger föreskriften ”visst begränsat underhåll”. Skälet är 

att begreppet städning i detta sammanhang kan vålla tolkningsproblem. 

Avsikten är dock fortfarande att natur, till skillnad från park, utgör friväx-

ande natur som inte är anlagd och som inte har något större skötselbehov. 

Ingen ändring i sak är avsedd. 

Konsekvenser 

En tydligare reglering av användningen natur i detaljplan. 

4 kap. 9 § 

9 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden för åtgärder som 

skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och 
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erosion. I användningen ingår även komplement som behövs för skyddets 

funktion. 

Tabell 15, Skydd 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Skydd DP_AP_Skydd 

Tabell 16, precisering av bestämmelsen skydd 

Precisering Bestämmelsekod 

Översvämningsyta DP_AP_Skydd_Oversvamning 

Bullervall DP_AP_Skydd_Bullervall 

Annat skydd DP_AP_Skydd_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 10 § 

10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av 

användningarna i 2− 9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 

preciseras. 

Tabell 17, annan allmän plats 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Annan allmän plats DP_AP_AnnanAP_Annan 

Motiv  

Användningen annan allmän plats införs för att möjliggöra reglering i de 

situationer där användningar i 2− 9 §§ inte är tillämpliga. Av paragrafens 

formulering framgår att det inte är tillåtet att använda denna reglerings-

möjlighet om det finns tillämpliga användningar i 2−9 §§.  

När bestämmelsen annan allmän plats används ska användningen alltid 

preciseras för att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket 

PBL. Föreskriften innehåller dock inte någon tabell med preciseringar, så 

som övriga paragrafer i kapitlet gör. Det blir därför upp till kommunen 

själv att formulera den preciserade användning som behövs. Det kommer 

också finnas exempel på preciseringar i Boverkets planbestämmelsekata-

log.  

Till exempel anger Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan att användningen återvinning kan regleras. 
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Användningen annan allmän plats kan bland annat preciseras till återvin-

ning, vilket är ett av de exempel som kommer finnas i planbestämmelse-

katalogen. 

Konsekvenser 

Jämfört med övriga användningar i kapitlet innebär användandet av an-

nan allmän plats inte samma digitala sökbarhet. Det är inte möjligt att på 

samma sätt söka fram vilka preciseringar som gjorts. Bestämmelsen är 

dock nödvändig för att föreskriften inte ska begränsa kommunen vid an-

vändning av planbestämmelser jämfört med det utrymme lagen anger. 

5 kap. Användningsbestämmelser för kvartersmark  

5 kap. 1 § 

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2− 22 §§ får användas 

vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabel-

lerna nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som 

anges i tabellerna användas.    

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med användningsbestämmelser för kvartersmark. Regleringen har 

som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

I paragrafens andra stycke anges att vid användning av planbestämmel-

ser, måste de bestämmelser som anges i tabellerna användas. I tabellerna 

anges också vilken kod bestämmelsen ska ha. Om lämplig precisering 

saknas får kommunen fortfarande formulera bestämmelser fritt, med un-

dantag för vid reglering av detaljhandel (8 §). Vid fri formulering ska pre-

ciseringstabellernas fritextfält sist i tabellen användas, med den bestäm-

melsekod som gäller till denna. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

5 kap. 2 § 

2 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former 

av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i använd-

ningen. 

Tabell 18, Bostäder 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Bostäder DP_KM_B2 
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Tabell 19, Precisering av bestämmelsen bostäder 

Precisering Bestämmelsekod 

Andra bostäder DP_KM_B2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.   

5 kap. 3 § 

3 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinat-

ioner av handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och an-

nan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara 

lätta att nå. Även komplement till centrumverksamheten ingår i använd-

ningen. 

Tabell 20, Centrum 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Centrum DP_KM_C2 

Tabell 21, precisering av bestämmelsen centrum 

Precisering Bestämmelsekod 

Bibliotek DP_KM_C2_Bibliotek 

Bio DP_KM_C2_Bio 

Restaurang DP_KM_C2_Restaurang 

Café DP_KM_C2_Cafe 

Gym DP_KM_C2_Gym 

Annat centrum DP_KM_C2_Annan 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att tillfällig vistelse ingår. I övrigt är ingen 

ändring avsedd.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

5 kap. 4 § 

4 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet 

som avser människor. Även komplement till vårdverksamheten ingår i 

användningen. 

Tabell 22, Vård 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Vård DP_KM_D2 
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Tabell 23, precisering av bestämmelsen vård 

Precisering Bestämmelsekod 

Vårdcentral DP_KM_D2_Vardcentral 

Tandvård DP_KM_D2_Tand 

Sjukhus DP_KM_D2_Sjukhus 

Kriminalvård DP_KM_D2_Kriminal 

Rättspsykiatrisk vård DP_KM_D2_Rattspsyk 

Annan vård DP_KM_D2_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser  

Inga konsekvenser.    

5 kap. 5 § 

5 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för 

tekniskt ändamål. Även komplement till den tekniska anläggningen ingår 

i användningen. 

Tabell 24, Tekniska anläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tekniska anläggningar DP_KM_E2 

Tabell 25, precisering av bestämmelsen tekniska anläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Värmeverk DP_KM_E2_Varmeverk 

Fjärrvärmeverk DP_KM_E2_Fjarrvarmeverk 

Kraftvärmeverk DP_KM_E2_Kraftvarmeverk 

Fjärrkylanläggning DP_KM_E2_Fjarrkyl 

Vattenreservoar DP_KM_E2_Vattenreservoar 

Avloppsreningsverk DP_KM_E2_Reningsverk 

Fördröjningsmagasin DP_KM_E2_Fordrojning 

Pumpstation DP_KM_E2_Pump 

Dagvattendamm DP_KM_E2_Dagvattendamm 

Avloppsanläggning DP_KM_E2_Avlopp 

Avfallsanläggning DP_KM_E2_Avfall 

Vattenverk DP_KM_E2_Vattenverk 

Vindkraftverk DP_KM_E2_Vindkraftverk 

Ställverk DP_KM_E2_Stallverk 

Transformatorstation DP_KM_E2_Transformator 

Andra tekniska anläggningar DP_KM_E2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 
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Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation har inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd, eftersom det är en allmän princip för alla använd-

ningar i en detaljplan som inte är specifik för användningen tekniska an-

läggningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap 6 § 

6 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flyg-

verksamhet och kompletterande handel och service till resenärer. 

Även komplement till flygtrafikverksamheten ingår i använd-

ningen. 

Tabell 26, Flygtrafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Flygtrafik DP_KM_F2 

Tabell 27, precisering av bestämmelsen flygtrafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan flygtrafik DP_KM_F_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.     

5 kap. 7 § 

7 §    Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för hantering 

och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i 

mindre omfattning. Även komplement till drivmedelsverksamheten ingår 

i användningen. 

Tabell 28, Drivmedel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Drivmedel DP_KM_G2 

Tabell 29, precisering av bestämmelsen drivmedel 

Precisering Bestämmelsekod 

Drivmedel utan kompletterande för-
säljning 

DP_KM_G2_DrivUtanForsalj 
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Laddstation för elfordon DP_KM_G2_Laddstation 

Annat drivmedel DP_KM_G2_Annat 

Motiv  

Användningen har fått ett nytt namn och justerats språkligt jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, där 

den hade namnet ”drivmedelsförsäljning”. Det är dock i huvudsak hante-

ringen av drivmedel i sig som har en påverkan på omgivningen. Paragra-

fen har därför justerats språkligt för att tydliggöra att användningen inte 

enbart handlar om försäljning av drivmedel.  

Konsekvenser 

Eftersom den nya bestämmelseformuleringen har ett bredare fokus än ti-

digare kan det inte uteslutas att användningen kan komma att få en något 

annorlunda inriktning än vad den haft tidigare.  

5 kap. 8 § 

8 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel 

med varor och tjänster. Även komplement till handelsverksamheten ingår 

i användningen. 

Tabell 30, Detaljhandel 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Detaljhandel DP_KM_H2 

Tabell 31, precisering av bestämmelsen detaljhandel 

Precisering Bestämmelsekod 

Detaljhandel utom handel med livs-
medel 

DP_KM_H2_EjLivs 

Handel med livsmedel DP_KM_H2_Livs 

Handel med skrymmande varor DP_KM_H2_Skrym 

Detaljhandel utom handel med livs-
medel och skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjLivsEjSkrym 

Detaljhandel utom handel med 
skrymmande varor 

DP_KM_H2_EjSkrym 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Det krävs skäl av betydande vikt för att närmare reglera möjligheterna att 

bedriva handel (4 kap. 37 § PBL). För att kunna använda 
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preciseringsmöjligheterna krävs därför en handelsutredning (jfr prop. 

1996/97:34, sid. 16).9  

Tabellen innehåller ingen möjlighet till fritextformulering av bestämmel-

sen, vilket innebär att de preciseringar som anges i tabellen är de enda 

kommunen får använda. Boverket anser de preciseringsmöjligheter som 

anges i tabellen tillgodoser alla de möjligheter till närmare reglering av 

handel som lagen ger. 

Konsekvenser 

Eftersom möjligheterna att begränsa handel är reglerat genom lag innebär 

föreskriften inga särskilda konsekvenser för just denna planbestämmelse.    

5 kap. 9 § 

9 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, 

lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 

industriverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 32, Industri 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Industri DP_KM_J2 

Tabell 33, precisering av bestämmelsen industri 

Precisering Bestämmelsekod 

Lager DP_KM_J2_Lager 

Logistik  DP_KM_J2_Logistik 

Upplag DP_KM_J2_Upplag 

Processindustri DP_KM_J2_Process 

Annan industri DP_KM_J2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation har inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd eftersom det är en allmän princip för alla använd-

ningar i en detaljplan och inte specifik för användningen industri. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

 
9 https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/h-

detaljhandel/ 
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5 kap. 10 § 

10 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor,  tjäns-

teverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varu-

hantering. Även komplement till kontorsverksamheten ingår i använd-

ningen. 

Tabell 34, Kontor 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Kontor DP_KM_K2 

Tabell 35, precisering av bestämmelsen kontor 

Precisering Bestämmelsekod 

Annan kontor DP_KM_K2_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 11 § 

11 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden 

för olika typer av växtodling, djurhållning samt djurvård. Även verksam-

hetsanknuten försäljning ingår. Även komplement till odlings- och djur-

hållningsverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 36, Odling och djurhållning 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Odling och djurhållning DP_KM_L2 

Tabell 37, precisering av bestämmelsen odling och djurhållning 

Precisering Bestämmelsekod 

Koloniområde DP_KM_L2_Koloni 

Odlingslotter DP_KM_L2_Odlingslotter 

Handelsträdgård DP_KM_L2_Handelstradgard 

Djursjukhus DP_KM_L2_Djursjukhus 

Betesmark DP_KM_L2_Bete 

Plantskola DP_KM_L2_Plantskola 

Veterinär DP_KM_L2_Veterinar 

Annan odling och djurhållning DP_KM_L2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 



60 Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 

Boverket 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 12 § 

12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för be-

gravningsändamål. Även komplement till begravningsverksamheten ingår 

i användningen. 

Tabell 38, Begravningsplats 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Begravningsplats DP_KM_M2 

Tabell 39, precisering av bestämmelsen begravningsplats 

Precisering Bestämmelsekod 

Minneslund DP_KM_M2_Minneslund 

Begravningsplats för djur DP_KM_M2_Djur 

Annan begravningsplats DP_KM_M2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 13 § 

13 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden 

för det rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast 

avsedda för tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggna-

der och anläggningar för service ingår i användningen. Även komplement 

till friluftsliv- och campingverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 40, Friluftsliv och camping 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Friluftsliv och camping DP_KM_N2 

Tabell 41, precisering av bestämmelsen friluftsliv och camping 

Precisering Bestämmelsekod 

Camping DP_KM_N2_Camping 

Motionsanläggning DP_KM_N2_Motion 

Friluftsbad DP_KM_N2_Bad 

Friluftsområde DP_KM_N2_Friluftsomrade 

Skidbacke DP_KM_N2_Skidbacke 

Annat friluftsliv och camping DP_KM_N2_Annan 
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Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att byggnader och anläggningar för service 

ingår i användningen. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 14 § 

14 §    Användningen tillfällig vistelse ska tillämpas för områden för alla 

typer av tillfällig övernattning samt konferensanläggningar. Även kom-

plement till verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 42, Tillfällig vistelse  

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Tillfällig vistelse DP_KM_O2 

Tabell 43, precisering av bestämmelsen tillfällig vistelse  

Precisering Bestämmelsekod 

Hotell DP_KM_O2_Hotell 

Vandrarhem DP_KM_O2_Vandrarhem 

Konferensanläggning DP_KM_O2_Konferens 

Förläggningsboende DP_KM_O2_Forlaggning 

Annan tillfällig vistelse DP_KM_O2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 15 § 

15 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för parkerings-

anläggningar. Även komplement till parkeringsverksamheten ingår i an-

vändningen. 

Tabell 44, Parkering 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Parkering DP_KM_P2 

Tabell 45, precisering av bestämmelsen parkering 

Precisering Bestämmelsekod 

Parkeringshus DP_KM_P2_Hus 

Cykelparkering DP_KM_P2_Cykel 

Bussparkering DP_KM_P2_Buss 

Annan parkering DP_KM_P2_Annan 
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Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. I 

det allmänna rådet angavs att användningen omfattar ”självständiga” par-

keringar. Tanken med rekommendationen var att bestämmelsen oftast 

inte bör användas för att reglera parkeringar som enbart är komplement 

till en verksamhet där parkeringsbehov finns, som ett flerbostadshus eller 

varuhus. I princip är det alltså behovet av att reglera parkering i en sepa-

rat användning som är avgörande för om bestämmelsen bör användas. Ett 

sådant behov kan dock finnas även i situationen när parkeringen är till för 

en annan verksamhet, om parkeringen har en beaktansvärd omgivnings-

påverkan, t.ex. för att den är mycket stor. Boverket anser att det inte är 

lämpligt att som en tvingande reglering i föreskriften ange att en parke-

ring måste vara självständig, eftersom det kan ge upphov till tolknings-

problem. Formuleringen har därför ändrats. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 16 § 

16 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 

verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och reli-

giösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande bygg-

nader och övriga besöksanläggningar. Även komplement till besöksverk-

samheten ingår i användningen. 

Tabell 46, Besöksanläggningar 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Besöksanläggningar DP_KM_R2 

Tabell 47, Besöksanläggningar 

Precisering Bestämmelsekod 

Golfbana DP_KM_R2_Golf 

Badhus DP_KM_R2_Bad 

Ishall DP_KM_R2_Is 

Hästsport DP_KM_R2_Hastsport 

Idrottsplats DP_KM_R2_Idrott 

Djurpark DP_KM_R2_Djur 

Skidanläggning DP_KM_R2_Skid 

Motorsportbana DP_KM_R2_Motorsport 

Mässhall DP_KM_R2_Masshall 

Arena DP_KM_R2_Arena 

Folkpark DP_KM_R2_Folkpark 
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Museum DP_KM_R2_Museum 

Kulturhus DP_KM_R2_Kultur 

Teater DP_KM_R2_Teater 

Konserthus DP_KM_R2_Konsert 

Lokal för religiösa ändamål DP_KM_R2_LokalForReligiosa 

Annan besöksanläggning DP_KM_R2_Annan 

Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation har inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd eftersom det är en allmän princip för alla använd-

ningar i en detaljplan och inte specifik för användningen besöksanlägg-

ningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 17 § 

17 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fri-

tidshem, skola eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 

skolverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 48, Skola 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Skola DP_KM_S2 

Tabell 49, precisering av bestämmelsen skola 

Precisering Bestämmelsekod 

Förskola DP_KM_S2_Forskola 

Grundskola DP_KM_S2_Grundskola 

Gymnasium DP_KM_S2_Gymnasium 

Annan skola DP_KM_S2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 18 § 

18 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spår-

trafik med tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår spårom-

råden, och liknande anläggningar samt stations- och servicebyggnader. 

Även komplement till trafikverksamheten ingår i användningen. 
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Tabell 50, Trafik 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Trafik DP_KM_T2 

Tabell 51, precisering av bestämmelsen trafik 

Precisering Bestämmelsekod 

Resecentrum DP_KM_T2_Resecentrum 

Busstation DP_KM_T2_Busstation 

Järnvägsstation DP_KM_T2_Jarnvagsstation 

Taxistation DP_KM_T2_Taxistation 

Järnväg DP_KM_T2_Jarnvag 

Spårväg DP_KM_T2_Sparvag 

Tunnelbana DP_KM_T2_Tunnelbana 

Linbana DP_KM_T2_Linbana 

Spårreservat DP_KM_T2_Sparreservat 

Vägreservat DP_KM_T2_Vagreservat 

Annan trafik DP_KM_T2_Annan 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det exemplifierats vad som kan ingå i användningen. Om-

råden för räddningstjänsten har tidigare räknats som vägtrafik och därför 

inrymts i användningen trafik. I och med att det nu införs en ny använd-

ning för samhällsviktigt ändamål så ska räddningstjänst inte längre plan-

läggas med användningen trafik. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Användningen trafik har enligt Boverkets vägledning på PBL Kunskaps-

banken tidigare också omfattat utryckningsfordon, vilket numera ingår i 

den nya användningen annat samhällsviktigt ändamål (5 kap 19 §). 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 19 § 

19 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål ska tillämpas för 

områden för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och annat lik-

nande samhällsviktigt ändamål. Även komplement till verksamheten in-

går i användningen. Användningen ska alltid preciseras.  

Tabell 52, precisering av bestämmelsen annat samhällsviktigt ändamål 

Precisering Bestämmelsekod  

Totalförsvarets militära del DP_KM_U2_TotalforsvarMilitar 

Utryckningsfordon DP_KM_U2_Utryckning 

Räddningstjänst DP_KM_U2_Raddningstjanst 

Annat samhällsviktigt ändamål DP_KM_U2_Annan 
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Motiv  

Användningen annat samhällsviktigt ändamål är ny jämfört med Bover-

kets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Avsikten 

är att täcka in ett behov av att planlägga mark för samhällsviktig verk-

samhet såsom räddningstjänst och områden för försvarsmakten. Områden 

för räddningstjänsten har tidigare inrymts inom användningen trafik och 

områden för försvarsmakten har tidigare inte tydligt rymts inom de övriga 

användningarna av kvartersmark i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. Användningen måste preciseras för att 

uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL. 

Efter synpunkter från Försvarsmakten under föreskriftens remissförfa-

rande har den första preciseringen i tabellen formulerats ”område för 

totalförsvarets militära del”. Försvarsmakten har angett att Försvarsmak-

ten eller annan myndighet inom totalförsvarets militära del kan bedriva 

olika typer av verksamhet inom exempelvis ett garnisonsområde, som 

kan vara av såväl öppen som av hemlig natur. Begränsas bestämmelsen 

till att endast avse Försvarsmaktens verksamhet kan det medföra att de-

taljplanen kan behöva ändras, för det fallet att annan myndighet inom 

totalförsvaret bedriver verksamhet inom berört område. I samhällsbygg-

nadsprocessen svarar Försvarsmakten även för dessa myndigheters be-

hov.  

Användningen omfattar även utryckningsfordon, vilket tidigare ingått i 

användningen trafik enligt Boverkets vägledning på PBL Kunskapsban-

ken. 

Konsekvenser 

Planläggningen kan med den nya användningen bli mer ändamålsenlig 

och tydlig vid genomförande och tolkning av detaljplaner. Ett flertal re-

missinstanser har framfört synpunkter gällande säkerhetsaspekten av 

denna användning, och ifrågasatt lämpligheten att i detaljplan peka ut 

samhällets viktigaste och sårbaraste platser. Denna synpunkt har dock 

inte kommit från berörda myndigheter och då avsikten inte är att plan-

lägga hemlig verksamhet så gör Boverket bedömningen att möjligheten 

enligt föreskriften inte leder till någon ökad sårbarhet. 

5 kap. 20 § 

20 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för hamnverksam-

het och sjötrafik med kompletterande handel och service. Även komple-

ment till hamnverksamheten ingår i användningen. 

Tabell 53, Hamn 

Bestämmelse Bestämmelsekod 
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Hamn DP_KM_V2 

Tabell 54, precisering av bestämmelsen hamn 

Precisering Bestämmelsekod 

Småbåtshamn DP_KM_V2_Smabat 

Färjeterminal DP_KM_V2_Farje 

Varv  DP_KM_V2_Varv 

Sjösäkerhetsanordning DP_KM_V2_Sjosakerhet 

Annan hamn DP_KM_V2_Annan 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Fyrar omfattas sedan tidigare av användningen hamn. Efter synpunkter 

från Transportstyrelsen under föreskriftens remissförfarande har dock en 

av preciseringarna i tabellen formulerats ”sjösäkerhetsanordning”. Denna 

precisering omfattar fyrar, men även andra typer av sjösäkerhetsanord-

ningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

5 kap. 21 § 

21 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för ser-

vice, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och an-

nan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även 

komplement till verksamheten ingår i användningen. 

Tabell 55, Verksamheter 

Bestämmelse Bestämmelsekod 

Verksamheter DP_KM_Z2 

Tabell 56, precisering av bestämmelsen verksamheter 

Precisering Bestämmelsekod 

Verkstad DP_KM_Z2_Verkstad 

Bilprovning DP_KM_Z2_Bilprovning 

Partihandel DP_KM_Z2_Partihandel 

Annan verksamhet DP_KM_Z2_Annan 

Motiv  

Användningen verksamheter infördes med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan och omfattade då även han-

del med skrymmande varor. Att begränsa handel till endast handel med 

skrymmande varor är inte tillåtet utan att en handelsutredning visat på 

lämpligheten i detta. För användningen verksamheter har det därför 



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 67 

 Boverket 

tidigare alltid krävts en handelsutredning om den inte kombinerats med 

användningen detaljhandel. För att slippa kravet på handelsutredning in-

går inte längre handel med skrymmande varor i verksamheter.  

Konsekvenser 

Det krävs inte längre någon handelsutredning för att kunna använda an-

vändningen verksamheter i detaljplan vilket underlättar tillämpningen och 

förståelsen för vad användningen innebär. Om kommunen vill tillåta han-

del utöver partihandel och försäljning i samband med tillverkning inom 

områden för verksamheter krävs en kombination med användningen de-

taljhandel, vilket då också förutsätter att en handelsutredning görs.  

5 kap. 22 § 

22 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 

användningarna i 2− 21 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 

preciseras. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.  

Tabell 57, Precisering av bestämmelsen annan kvartersmark  

Precisering Bestämmelsekod 

Annan kvartersmark DP_KM_Y2_Annan 

Motiv  

Användningen annan kvartersmark införs för att möjligöra reglering i de 

situationer där användningar i 2− 21 §§ inte är tillämpliga. Av paragra-

fens formulering framgår att det inte är tillåtet att använda denna regle-

ringsmöjlighet om det finns tillämpliga användningar i 2−21 §§.  

När bestämmelsen annan kvartersmark används ska användningen alltid 

preciseras för att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket 

PBL. Föreskriften innehåller dock inte någon tabell med preciseringar, så 

som övriga paragrafer i kapitlet gör. Det blir därför upp till kommunen 

själv att formulera den preciserade användning som behövs. Det kommer 

också finnas exempel på preciseringar i Boverkets planbestämmelsekata-

log.  

Till exempel anger Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan att användningen återvinning kan regleras. Återvinning 

finns inte med bland användningarna i 2- 21 §§, vilket gör denna paragraf 

tillämplig. Användningen annan kvartersmark kan bland annat preciseras 

till återvinning, vilket också är ett av de exempel som kommer finnas i 

planbestämmelsekatalogen. 

Konsekvenser 

Jämfört med övriga användningar i kapitlet innebär användandet av an-

nan kvartersmark inte samma digitala sökbarhet. Det är inte möjligt att på 
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samma sätt söka fram vilka preciseringar som gjorts. Bestämmelsen är 

dock nödvändig för att föreskriften inte ska begränsa kommunen vid an-

vändning av planbestämmelser jämfört med det utrymme lagen anger. 

6 kap. Användningsbestämmelser för vattenområde  

6 kap. 1 § 

1 §    Endast den användning som är reglerad i 2 § får användas vid regle-

ring med användningsbestämmelser på vattenområde i detaljplan.  

Bestämmelser och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabel-

lerna nedan. Vid precisering av bestämmelse ska de preciseringar som 

anges i tabellerna användas.   

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med användningsbestämmelser för vattenområde. Regleringen har 

som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

I paragrafens andra stycke anges att vid användning av planbestämmel-

ser, måste de bestämmelser som anges i tabellerna användas. I tabellerna 

anges också vilken kod bestämmelsen ska ha. Om lämplig precisering 

saknas får kommunen fortfarande formulera bestämmelser fritt. Vid fri 

formulering ska preciseringstabellernas fritextfält sist i tabellen användas, 

med den bestämmelsekod som gäller till denna. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

6 kap. 2 § 

2 §    Vattenområde ska endast tillämpas för öppet vatten och vatten med 

mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas.  

Tabell 58, Vattenområde 

Bestämmelse  Bestämmelsekod 

Vattenområde DP_VO_W2 

Tabell 59, precisering av bestämmelsen vattenområde 

Precisering Bestämmelsekod 

Hamn DP_VO_W2_Hamn 

Småbåtshamn DP_VO_W2_Smabatshamn 

Bryggor DP_VO_W2_Bryggor 

Förtöjningsplats DP_VO_W2_Fortojning 

Farled DP_VO_W2_Farled 

Testbana DP_VO_W2_Testbana 

Skoterled DP_VO_W2_Skoter 
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Landningsbana DP_VO_W2_Landning 

Väg på is DP_VO_W2_VagPaIs 

Annat vattenområde DP_VO_W2_Annan 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. Egenskapsbestämmelser  

7 kap. 1 § 

1 §    Endast de egenskapsbestämmelser som är reglerade i 2− 27 §§ får 

användas vid reglering med egenskapsbestämmelser i detaljplan.  

 Underkategori, formuleringar av bestämmelser och bestämmelseko-

der ska följa det som anges i tabellerna nedan. Hakparentesen [text vid 

behov] ska vid behov ersättas med text eller tas bort. Övriga hakparente-

ser ska ersättas med siffra eller text.  

Där formulering av bestämmelse saknas ska istället underkategori med 

tillhörande underkategorikod enligt tabellerna följas.    

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering i detalj-

plan med egenskapsbestämmelser för både kvartersmark och för allmän 

plats. Regleringen har som syfte att skapa ett enhetligt planbestämmelse-

system. 

Mer information om hur kapitlet och tabellerna under varje paragraf ska 

tillämpas, finns under avsnittet Författningsförslaget.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

7 kap. 2 § 

2 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats ska tillämpas 

för att reglera preciserat ändamål och utformning på allmän plats. 

Tabell 60, Utformning av allmän plats 

Underkategori Underkategorikod 

Utformning av områden för for-
donstrafik 

DP_AP_Eg_UtformAP_Fordon 

Utformning av områden för gång 
och cykel 

DP_AP_Eg_UtformAP_GC  
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Utformning av områden för dagvat-
ten 

DP_AP_Eg_UtformAP_Dagv 

Utformning av områden för lek och 
aktivitet 

DP_AP_Eg_UtformAP_LekAktivitet 

Utformning av vegetation DP_AP_Eg_UtformAP_Veg 

Användning av byggnader DP_AP_Eg_UtformAP_AnvAvByggn 

Placering DP_AP_Eg_UtformAP_Plac  

Markens utformning DP_AP_Eg_UtformAP_Mark 
Utformning av byggnad DP_AP_Eg_UtformAP_UtfByggnad  

Skydd mot störningar DP_AP_Eg_UtformAP_SkyddStorning 

Annan utformning av allmän plats DP_AP_Eg_UtformAP_Annan  

Motiv  

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan ingick mark och vegetationsbestämmelser eller placeringsbe-

stämmelser inte i utformning av allmän plats (jfr 6.2 i det allmänna 

rådet). De låg istället som egna typer av egenskapsbestämmelser på 

allmän plats (6.3-4). Dessa typer av bestämmelser samlas nu istället 

i paragrafen och tabellen till denna. Någon ändring i sak avses inte. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 3 § 

3 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark 

för att reglera bebyggandets största och/eller minsta omfattning. 

Tabell 61, Utnyttjandegrad 

Un-
derka-
tegori 

Formu-
lering 
av be-
stäm-
melser 

Bestämmelsekod  

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 
egen-
skaps-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_BruttoEgen 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_BruttoAnv 
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inom an-
vänd-
nings-
området 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 
egen-
skaps-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_ByggnadsEgen 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom an-
vänd-
nings-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_ByggnadsAnv 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
öppen-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Oppen 

Störst
a area 
i pro-
cent 

Största 
bruks-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Bruks 

Störst
a area 
i pro-
cent 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Annan 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_BruttoFastigh 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Brutto 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
bygg-
nads-
area är 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_ByggnadsareaFasti
gh 
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[siffra] 
m² per 
fastighet 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Byggnadsarea 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
öppen-
area är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Oppen 

Störst
a area 
i kvm 

Största 
bruks-
area är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Bruks 

Störst
a area 
i kvm 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Annan 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 
egen-
skaps-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_BruttoEgen 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom an-
vänd-
nings-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_BruttoAnv 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_ByggnadsEgen 
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egen-
skaps-
området 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] % 
av fas-
tighetsa-
rean 
inom an-
vänd-
nings-
området 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_ByggnadsAnv 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
öppen-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Oppen 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

Minsta 
bruks-
area är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Bruks 

Minsta 
area i 
pro-
cent 

[Fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaProc_Annan 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoFastigh 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_BruttoKvm 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² per 
fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_ByggnadsFastigh 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Byggnads 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
öppen-
area är 
[siffra] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Oppen 
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m² [text 
vid be-
hov] 

Minsta 
area i 
kvm 

Minsta 
bruks-
area är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Bruks 

Minsta 
area i 
kvm 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_MinstaAreaKvm_Annan 

Area 
under 
mark 

Största 
[text] un-
der 
mark är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_StorstaKvm 

Area 
under 
mark 

Högsta 
utnytt-
jande-
grad un-
der 
mark är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_HogstaProc 
 

Area 
under 
mark 

Minsta 
[text] un-
der 
mark är 
[siffra] 
m² [text 
vid be-
hov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_MinstaKvm 

Area 
under 
mark 

Lägsta 
utnytt-
jande-
grad un-
der 
mark är 
[siffra] % 
[text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_LagstaProc 

Area 
under 
mark 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AreaUnderMark_Annan 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Största 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_StorstaBruttoKvmTomt 
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Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Minsta 
brutto-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_MinstaBruttoKvmTomt 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Största 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_StorstaByggnadsKvmT
omt 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

Minsta 
bygg-
nads-
area är 
[siffra] 
m² per 
[text]tom
t 

DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_MinstaByggnadsKvmTo
mt 

Annan 
utnytt-
jande-
grad 

[fritext] DP_KM_Eg_Utnytt_AnnanUtnytt_Annan 

Motiv 

Utnyttjandegrad får tillsammans med övriga bestämmelser om byggrätt 

färdigformulerade bestämmelser i tabellen, till skillnad från de övriga 

egenskapsbestämmelserna som i föreskriften ligger i underkategorier. För 

att möjliggöra sökningar av byggrättsinformation måste all information 

ligga i bestämmelseformuleringarna. 

Konsekvenser 

Information om byggrätt blir enhetlig och digitalt sökbar.    

7 kap. 4 § 

4 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på 

kvartersmark för att reglera högsta och/eller lägsta höjd på bygg-

nadsverk.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med och 

anges i förhållande till bestämmelser om markens höjd.  

Tabell 62, Höjd på byggnadsverk 

Underka-
tegori 

Formule-
ring av be-
stämmel-
ser 

Bestämmelsekod 

Högsta 
höjd på 

Högsta 
nockhöjd på 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Nockhojd 
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byggnads-
verk 

[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

Högsta 
nockhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_NockhojdNollplan 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

Högsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Totalhojd 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

Högsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_TotalhojdNollplan 

Högsta 
höjd på 
byggnads-
verk 

[fri formule-
ring] 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta 
nockhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Nockhojd 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta 
nockhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_NockhojdNollplan 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter [text vid 
behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Totalhojd 

Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

Lägsta to-
talhöjd på 
[text] är 
[siffra] me-
ter över an-
givet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_TotalhojdNollplan 
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Lägsta höjd 
på bygg-
nadsverk 

[fri formule-
ring] 

DP_KM_Eg_Hojd_LagstaHojd_Annan 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Nockhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Nockhojd 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Nockhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter över 
angivet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_NockhojdNollplan 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Totalhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Totalhojd 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

Totalhöjden 
på [text] ska 
vara [siffra] 
meter över 
angivet noll-
plan [text 
vid behov] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_TotalhojdNollplan 

Exakt höjd 
på bygg-
nadsverk 

[fri formule-
ring] 

DP_KM_Eg_Hojd_ExaktHojd_Annan 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har bestämmelsen om höjd på byggnadsverk änd-

rats till att reglera byggnadsverk och inte enbart byggnader. Detta i 

enlighet med möjligheten i 4 kap. 16 § 1 PBL. 

I tabellen finns underkategorier för totalhöjd och nockhöjd samt an-

nan höjd på byggnadsverk. Begreppet byggnadshöjd tas inte med 

eftersom Boverket inte rekommenderar detta sätt att reglera höjd på 

byggnader. Tidigare utredningar från Boverket (se Boverkets rap-

port 2014:4) visar att mätningen av byggnadshöjd ger upphov till 

stora tolkningssvårigheter i såväl kommuner och på länsstyrelser 

som i domstolar, vilket avspeglas i den omfattande och komplexa 

rättspraxis som finns på området. Detsamma gäller användningen 

av våningsantal. 

Som ett allmänt råd rekommenderar Boverket att höjd på bygg-

nadsverk bör kombineras med och anges i förhållande till bestäm-

melser om markens höjd. I detaljplanen bör alltså både markens 
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höjdläge regleras, och byggnadsverkets höjd i förhållande till detta 

höjdläge. Detta eftersom det ökar läsbarheten maskinellt samtidigt 

som det även juridiskt är en mer exakt reglering.  

Höjdbegreppen nock- och totalhöjd definieras även i 1 kap. 3 §.  

Höjd får tillsammans med övriga bestämmelser om byggrätt färdig-

formulerade bestämmelser i tabellen, till skillnad från de övriga 

egenskapsbestämmelserna som i föreskriften ligger i underkatego-

rier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinformation måste all 

information ligga i bestämmelseformuleringarna.  

Konsekvenser 

Information om byggrätt blir enhetlig och digitalt sökbar. Detalj-

planer blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

7 kap. 5 § 

5 §    Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska 

tillämpas på kvartersmark för att reglera att ett område inte får för-

ses med byggnad, att ett område endast får förses med byggnad un-

der mark, eller att komplementbyggnad är den enda typ av byggnad 

som får placeras inom ett område. 

Tabell 63, Begränsning av markens utnyttjande 

Un-
der-
kate-
gori 

Underkategorikod 

Mar-
ken 
får 
inte 
för-
ses 
med 
bygg-
nad 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EjByggnad  
 

End-
ast 
kom-
ple-
ment
bygg-
nad 
får 
pla-
ceras 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_EndKomplement 

End-
ast 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjande_ByggnadUnderMark 
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bygg-
nad 
un-
der 
mark 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan när det gäller bestäm-

melser om mark som inte får förses med byggnad, tidigare be-

nämnd prickmark. 

Mark där komplementbyggnad är den enda typ av byggnad som får 

placeras inom ett område, tidigare benämnd korsmark, är språkligt 

omformulerad jämfört med de allmänna råden, för att förtydliga att 

andra anläggningar än byggnader får placeras.  

Endast byggnad under mark har införts för att möjliggöra bestäm-

melser om sådan begränsning. Denna bestämmelse liknar den äldre 

bestämmelsen ringmark men ges en annan formulering. Boverket 

anser att det är olämpligt att exempelvis ange att byggnadens bjälk-

lag ska vara körbart eller planterbart eftersom det anger otydliga 

förutsättningar för genomförandet. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser vad gäller ”mark får inte förses med byggnad” 

samt ”endast komplementbyggnad får placeras”. ”Endast byggnad 

under mark” är traditionellt använd, men formuleringen har varie-

rat. Genom att föreskriften slår fast hur bestämmelsen får användas 

ökar förutsättningarna för en tydlig och enhetlig tillämpning.   

7 kap. 6 § 

6 §    Bestämmelser om takvinkel ska tillämpas på kvartersmark för 

att reglera lutning i grader på tak.  

Tabell 64, Takvinkel 

Underkategori Formulering 
av bestäm-
melser 

Bestämmelsekod 

Största takvinkel Största 
takvinkel är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Storsta 

Största takvinkel Största 
takvinkel för 
[text] är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 
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Största takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Annan 

Minsta takvinkel  Minsta 
takvinkel är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Minsta 

Minsta takvinkel Minsta 
takvinkel för 
[text] är 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Byggnad 

Minsta takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Minsta_Annan 

Exakt takvinkel  Takvinkeln 
ska vara 
[siffra] grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Exakt 

Exakt takvinkel Takvinkeln 
för [text] ska 
vara [siffra] 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Byggnad 

Exakt takvinkel [fritext] DP_KM_Eg_Takvinkel_Exakt_Annan 

Motiv  

Takvinkel får tillsammans med övriga bestämmelser om byggrätt 

färdigformulerade bestämmelser i tabellen, till skillnad från de öv-

riga egenskapsbestämmelserna som i föreskriften ligger i underka-

tegorier. För att möjliggöra sökningar av byggrättsinformation 

måste all information ligga i bestämmelseformuleringarna.  

Konsekvenser 

Information om byggrätt blir enhetlig och digitalt sökbar.     

7 kap. 7 § 

7 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek ska tillämpas på kvarters-

mark för att reglera största och/eller minsta fastighetsstorlek. 

Tabell 65, Fastighetsstorlek 

Underka-
tegori 

Formulering 
av bestäm-
melser 

Bestämmelsekod 

Största 
fastighets-
storlek 

Största fastig-
hetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Storsta_Storsta 

Minsta fas-
tighetsstor-
lek 

Minsta fastig-
hetsstorlek är 
[siffra] m² 

DP_KM_Eg_Fastighetsstorlek_Minsta_Minsta 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har det förtydligats vad bestämmelser om fastig-

hetsstorlek reglerar. 
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Boverket noterar att det inte är möjligt att reglera storlek på tomt 

enligt bestämmelsen. Skälet är att 4 kap. PBL inte ger den möjlig-

heten (jfr 4 kap 18 §). 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 8 § 

8 §    Bestämmelser om placering ska tillämpas på kvartersmark för 

att reglera byggnadsverks och tomters placering. 

Tabell 66, Placering 

Underkategori Underkategorikod 

Placering av byggnadsverk DP_KM_Eg_Plac_Byggnadsverk 

Annan placering DP_KM_Eg_Plac_AnnanPlac 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Tabellen innehåller inga underkategorier för placering av tomt. 

Skälet är att trots att lagen ger en möjlighet att reglera detta (4 kap. 

16 § 1), innebär definitionen av tomt att en sådan bestämmelse kan 

bli mycket svår att tillämpa (jfr 1 kap. 4 § PBL). Boverket rekom-

menderar därför inte att en sådan bestämmelse används. Vill kom-

munen ändå göra detta, ska fritextfältet "Annan placering" använ-

das. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 9 § 

9 §    Bestämmelser om utformning ska tillämpas på kvartersmark 

för att reglera byggnadsverks form, färg och  material, fasad-

utsmyckningar, typer av byggnadsverk samt utformning av tomt. 

Tabell 67, Utformning 

Underkategori Underkategorikod 

En- och tvåbostadshus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva 

Flerbostadshus DP_KM_Eg_Utform_Flerbostad 

Annan typ av byggnadsverk DP_KM_Eg_Utform_AnnanTypAvByggnadsverk 

Byggnadsverks form DP_KM_Eg_Utform_Form 

Byggnadsverks färg DP_KM_Eg_Utform_Farg 

Byggnadsverks material DP_KM_Eg_Utform_Material 
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Fasadutsmyckningar DP_KM_Eg_Utform_Fasadutsmyckning 

Annan utformning DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har det förtydligats att bestämmelser om utform-

ning kan gälla för byggnadsverk och inte enbart byggnader.  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har rekommendationen om att det krävs särskilda 

skäl för att reglera utformning inte överförts som föreskriftsregel 

eller som allmänt råd. Detta eftersom det följer av de allmänna 

principerna för planläggning att reglering genom detaljplan inte ska 

omfatta mer än vad som är nödvändigt. 

Konsekvenser 

Regleringen blir mer ändamålsenlig.  

7 kap. 10 § 

10 §    Bestämmelser om utförande ska tillämpas på kvartersmark 

för att reglera byggnadsteknik samt markens genomsläpplighet. 

Tabell 68, Utförande 

Underkategori Underkategorikod 

Grundläggning  DP_KM_Eg_Utforande_Grundlagg 

Entréer DP_KM_Eg_Utforande_Entre 

Ventilation DP_KM_Eg_Utforande_Ventilation 

Dagvatten DP_KM_Eg_Utforande_Dagvatten 

Schaktningsnivå DP_KM_Eg_Utforande_Schaktningsniva 

Annat utförande DP_KM_Eg_Utforande_AnnatUtforande 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan har det förtydligats att utförandebestämmelser kan 

användas för att reglera markens genomsläpplighet. 

I det allmänna rådet angavs att utförandebestämmelser endast bör 

tillämpas om det krävs för att bebyggelse ska komma till stånd. 

Detta är en allmän princip för planläggning och behöver därför inte 

anges i föreskriften. 

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 83 

 Boverket 

7 kap. 11 § 

11 §    Bestämmelser om byggnaders användning ska tillämpas på 

kvartersmark för att reglera hur byggnaders användning avgränsas 

eller fördelas. 

Tabell 69, Byggnaders användning 

Underkategori Underkategorikod 

Byggnaders använd-
ning 

DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_ByggnAnv 

Lägenhetsutform-
ning 

DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_Lagenhetsutform 

Motiv  

Bestämmelsen har inte funnits med i Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Den införs då möj-

ligheten finns enligt 4 kap. 11 § 2 PBL. Denna bestämmelse möj-

liggör även tredimensionella regleringar då användningen av en 

byggnad delas upp. 

Bestämmelser om lägenhetsutformning avser bestämmelser som 

behovs för att uppnå kraven i förordning (2015:216) om trafikbul-

ler vid bostadsbyggande, exempelvis att en viss andel av bostadslä-

genhetens sovrum ska vara vända åt ett visst håll. Det har enligt 

Boverkets vägledning tidigare varit möjligt att reglera lägenhetsut-

formning genom utformningsbestämmelser med stöd av 4 kap. 16 § 

1 PBL.  

Enligt denna paragraf i föreskriften ska lägenhetsutformning istället 

regleras genom bestämmelser om byggnaders användning. Skälet 

är att Boverket numera anser att en sådan planbestämmelse snarare 

har stöd i 4 kap. 11 § 2 PBL, eftersom den avser en byggnads inte-

riör (jfr prop. 1985/86:1 sid. 575).  

Konsekvenser 

Genom att bestämmelsen införs skapas tydligare förutsättningar för 

att avgränsa och fördela en byggnads användning. Det juridiska 

stödet för att reglera lägenhetsutformning blir tydligare.  

7 kap. 12 § 

12 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägen-

heter ska tillämpas på kvartersmark för att reglera andelen lägen-

heter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

Tabell 70, Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 
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Underkategori Underkategorikod 

Lägenhetsfördelning DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LghFordelning 

Storlek på lägenheter DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LgHStorlek 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 13 § 

13 §   Bestämmelser om markens anordnande och vegetation ska 

tillämpas på kvartersmark för att reglera markförhållanden, vegetat-

ion och parkering. 

Tabell 71, Markens anordnade och vegetation 

Underkategori Underkategorikod 

Markförhållanden DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Markforhallanden 

Vegetation DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_Vegetation 

Parkering och last-
ning 

DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_ParkeringLastning 

Annan mark DP_KM_Eg_MarkensAnordOchVeg_AnnanMark 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 14 § 

14 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång ska till-

lämpas på allmän plats och kvartersmark för att reglera var stängsel 

ska finnas samt var utfart och annan utgång får respektive inte får 

anordnas mot allmän plats. 

Tabell 72, Stängsel och utfart 

Un-
der-
kate-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvarters-
mark  

Utfart DP_AP_Eg_StangselUtfart_Utfar
t 

DP_KM_Eg_StangselUtfart_Utfar
t 

Stäng
sel 

DP_AP_Eg_StangselUtfart_Stan
gsel 

DP_KM_Eg_StangselUtfart_Stan
gsel 
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Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Under remissförfarandet har framförts att det även borde vara möj-

ligt att bestämma t.ex. utfartsförbud mot kvartersmark. Detta är 

dock inte möjligt enligt lagen (jfr 4 kap. 9 § PBL).  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 15 § 

15 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på allmän plats 

tillämpas för att reglera hur befintliga miljöer som är särskilt värde-

fulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-

punkt ska skyddas. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden ska på kvartersmark 

tillämpas för att reglera hur befintliga byggnadsverk, bebyggelse-

områden och tomter som är särskilt värdefulla ur historisk, kultur-

historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Tabell 73, Skydd av kulturvärden 

Un-
der-
ka-
te-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Byg
gna
dsv
erk 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsverk 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsverk 

Byg
gna
dsd
el 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsdel 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Byggna
dsdel 

Be-
byg-
gel-
se-
om-
råde 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_Bebygg
elseomr 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_Bebygg
elseomr 

Tom
t 

- DP_KM_Eg_SkyddKultur_Tomt 

An-
nat 
sky
dd 
av 

DP_AP_Eg_SkyddKultur_AnnatS
kyddKultur 

DP_KM_Eg_SkyddKultur_AnnatS
kyddKultur 
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kul-
tur-
vär-
den 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

7 kap. 16 § 

16 §    Bestämmelser om rivningsförbud ska tillämpas på allmän 

plats och kvartersmark för att reglera att befintliga byggnader som 

är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig el-

ler konstnärlig synpunkt inte får rivas.  

Första stycket gäller även byggnader som i sig inte är särskilt 

värdefulla men som ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt 

värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-

närlig synpunkt. 

Tabell 74, Rivningsförbud 

Un-
der-
ka-
te-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark  

Riv-
ning
sför-
bud 

DP_AP_Eg_Rivningsforbud_Rivni
ngsforbud 

DP_KM_Eg_Rivningsforbud_Rivni
ngsforbud 

Motiv 

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

Bestämmelsens andra stycke förtydligar att det även är möjligt att 

bestämma rivningsförbud för byggnader som ingår i ett särskilt vär-

defullt bebyggelseområde enligt 8 kap. 13 § andra stycket 4, även 

om dessa byggnader i sig inte är särskilt värdefulla (4 kap. 16 § 4). 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 
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7 kap. 17 § 

17 §    Bestämmelser om varsamhet ska tillämpas på allmän plats 

och kvartersmark för att reglera vilka karaktärsdrag och värden hos 

befintliga byggnader och bygglovspliktiga anläggningar som var-

samheten speciellt ska inriktas på. 

Tabell 75, Varsamhet 

Underkate-
gori 

Underkategorikod allmän 
plats 

Underkategorikod kvarters-
mark  

Varsamhet  DP_AP_Eg_Varsam_Varsam DP_KM_Eg_Varsam_Varsam 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 18 § 

18 §    Bestämmelser om skydd mot störningar ska tillämpas på 

kvartersmark för att reglera skyddsåtgärder för att motverka mark-

föroreningar, olyckor, översvämning och erosion, skyddsåtgärder 

för att motverka störningar från omgivningen samt högsta tillåtna 

nivåer på störning.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med ad-

ministrativa bestämmelser om villkor för lov eller villkor för start-

besked. 

Tabell 76, Skydd mot störningar 

Underkategori Underkategorikod 

Buller DP_KM_Eg_Skydd_Buller 

Vibration DP_KM_Eg_Skydd_Vibration 

Ljus DP_KM_Eg_Skydd_Ljus 

Markföroreningar DP_KM_Eg_Skydd_Markfororening 

Olyckor DP_KM_Eg_Skydd_Olyckor 

Översvämning DP_KM_Eg_Skydd_Oversvamning 

Erosion DP_KM_Eg_Skydd_Erosion 

Högsta tillåtna värden DP_KM_Eg_Skydd_HogstaTillatnaVarden 

Annat skydd mot störningar DP_KM_Eg_Skydd_AnnatSkyddMotStorning 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. I det allmänna rådet angavs att skyddsbestämmelser 

endast bör tillämpas om marken ska bli lämplig att bebygga. Detta 
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är en allmän princip för all reglering i planbestämmelser och behö-

ver därför inte regleras i föreskriften.  

I allmänna rådet rekommenderades även att en skyddsbestämmelse 

på allmän plats med enskilt huvudmannaskap skulle kombineras 

med bestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Möjligheterna till villkor för skyddsbestämmelser är dock till stor 

del begränsade till åtgärder som utförs på tomt, vilket gör att villkor 

inte kan tillämpas på allmän plats. Rekommendationen har därför 

inte överförts till föreskriften. 

Det allmänna rådet angav även när högsta nivåer på störningar 

kunde regleras. Detta följer dock av 4 kap. 12 § 3, varför det tas 

bort i föreskriften. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

7 kap. 19 § 

19 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål 

ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för 

att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för ett visst 

allmännyttigt ändamål.   

Tabell 77, Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Un
der
ka-
te-
go
ri 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

Ele
ktr
oni
sk 
ko
m
mu
ni-
kati
on 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_ElektroniskKom 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_ElektroniskKom 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_ElektroniskKom 

En
er-
gi-
an-
läg
gni
ng
ar 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Energi 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Energi 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Energi 
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Un
der
jor-
dis
ka 
led
nin
gar 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Underjordisk-
Ledning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Underjordisk-
Ledning 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Underjordisk-
Ledning 

Luf
tle
dni
ng
ar 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Luftledning 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Luftledning 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Luftledning 

Gå
ng- 
oc
h 
cy-
kelt
ra-
fik 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_GC 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_GC 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_GC 

Kör
tra-
fik 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Kortrafik 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Kortrafik 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Kortrafik 

Bro 
DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Bro 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Bro 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Bro 

Bry
gg
a 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Brygga 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Brygga 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Brygga 

Tu
nn
el 

DP_KM_Eg_Markrese
rvat_Tunnel 

DP_AP_Eg_Markrese
rvat_Tunnel 

DP_VO_Eg_Markrese
rvat_Tunnel 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd 

jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 20 § 

20 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanlägg-

ningar ska tillämpas på allmän plats, kvartersmark och vattenom-

råde för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för 

en gemensamhetsanläggning. 

Tabell 78, Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

U
n
d
er
k

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 
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at
e
g
or
i 

G
e
m
e
n
s
a
m
h
et
s
a
nl
ä
g
g
ni
n
g 

DP_AP_Eg_Markrese
rvatGemensam_Ge-
mensam 
 

DP_KM_Eg_Markrese
rvatGemensam_Ge-
mensam 
 

DP_VO_Eg_Markrese
rvatGemensam_Ge-
mensam 
 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd 

jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-

ser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap 21 § 

21 §    Bestämmelser om villkor för lov reglerar att lov ska tilläm-

pas på allmän plats och kvartersmark för att reglera att lov för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 

inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

Tabell 79, Villkor för lov  

Un-
derka-
tegori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvarters-
mark 

Trafik-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Trafikanl DP_KM_Eg_VillkorLov_Trafikanl 

Ener-
gian-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Energian
l 

DP_KM_Eg_VillkorLov_Energian
l 

An-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Vattenan
l 

DP_KM_Eg_VillkorLov_Vattenan
l 
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för 
vatten-
för-
sörj-
ning 

Av-
lopps-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Avloppsa
nl 

DP_KM_Eg_VillkorLov_Avloppsa
nl 

Riv-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Rivning 

Om-
bygg-
nad av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Ombygg
nad 

Flytt 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Flytt 

Änd-
rad 
an-
vänd-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_AndradA
nv 

Änd-
ring av 
utfart 
eller 
annan 
utgång 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Utfart DP_KM_Eg_VillkorLov_Utfart 

Avhjäl-
pande 
av 
mark-
förore-
ning 

- DP_KM_Eg_VillkorLov_Markforo
rening 

Skydd
s- eller 
säker-
hetsåt-
gärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_SkyddSa
kerhet 

DP_KM_Eg_VillkorLov_SkyddSa
kerhet 

Buller-
åtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorLov_Buller DP_KM_Eg_VillkorLov_Buller 
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Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 22 

22 §    Bestämmelser om villkor för startbesked ska tillämpas på 

allmän plats och kvartersmark för att reglera att startbesked för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 

inte får ges förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

Tabell 80, Villkor för startbesked  

Un-
der-
kate-
gori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod kvarters-
mark 

Trafik-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Trafikan
l 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Trafikan
l 

Ener-
gian-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Energia
nl 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Energia
nl 

An-
lägg-
ning 
för 
vat-
tenför-
sörj-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Vattena
nl 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Vattena
nl 

Av-
lopps-
an-
lägg-
ning 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Avlopps
anl 

DP_KM_Eg_VillkorStart_Avlopps
anl 

Riv-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Rivning 

Om-
bygg-
nad 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Ombyg
gnad 

Flytt 
av 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Flytt 
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bygg-
nads-
verk 

Änd-
rad 
an-
vänd-
ning 
av 
bygg-
nads-
verk 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Andrad
Anv 

Änd-
ring 
av ut-
fart el-
ler an-
nan 
ut-
gång 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Utfart DP_KM_Eg_VillkorStart_Utfart 

Av-
hjäl-
pande 
av 
mark-
förore-
ning 

- DP_KM_Eg_VillkorStart_Markfor
orening 

Skydd
s- el-
ler sä-
ker-
hets-
åtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_SkyddS
akerhet 

DP_KM_Eg_VillkorStart_SkyddS
akerhet 

Buller-
åtgärd 

DP_AP_Eg_VillkorStart_Buller DP_KM_Eg_VillkorStart_Buller 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Under remissförfarandet har framförts önskemål om att även vill-

kor för slutbesked bör införas som planbestämmelse. Boverket no-

terar att det inte är möjligt att villkora slutbesked med stöd av PBL. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 23 § 

23 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt ska tillämpas på allmän 

plats och kvartersmark för att minska eller öka bygg-, rivnings- el-

ler marklovplikt. Bestämmelser om ändrad lovplikt ska alltid preci-

seras med vad som avses. 
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Tabell 81, Ändrad lovplikt 

Underkate-
gori 

Underkategorikod allmän plats Underkategorikod kvartersmark 

Ökad bygg-
lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Okad
Bygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadB
ygglov 

Minskad 
bygglovplikt  

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minsk
adBygglov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minska
dBygglov 

Ökad riv-
ningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Okad
Rivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadRi
vningslov 

Minskad riv-
ningslovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minsk
adRivningslov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minska
dRivningslov 

Ökad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Okad
Marklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_OkadM
arklov 

Minskad 
marklovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Minsk
adMarklov 

DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Minska
dMarklov 

Annan änd-
rad lovplikt 

DP_AP_Eg_AndradLovplikt_Annan DP_KM_Eg_AndradLovplikt_Annan 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 24 § 

24 §    Fastighetsindelningsbestämmelser ska tillämpas på allmän 

plats,  kvartersmark och vattenområde för att reglera hur en fastig-

het eller samfällighet ska utformas. Fastighetsindelningsbestäm-

melser ska även tillämpas för att reglera att servitut, ledningsrätt, 

gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska skapas, ändras 

eller upphävas. 

Tabell 82, Fastighetsindelningsbestämmelser 

Un
de
rk
at
eg
ori 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 

In-
del
nin
g i 
fas
tig
he
ter 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_IndelningFas-
tigh 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_IndelningFas-
tigh 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_IndelningFas-
tigh 
 

Se
rvit
ut 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Servitut 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Servitut 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Servitut 
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Le
dni
ng
sr
ätt 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Ledningsratt 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Ledningsratt 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Ledningsratt 

Ge
m
en
sa
m
he
tsa
nlä
gg
nin
g 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Gemensamanl 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Gemensamanl 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Gemensamanl 

An
na
n 
rät
tig
he
t 

DP_AP_Eg_Fastighet
sindel_Annan 

DP_KM_Eg_Fastighet
sindel_Annan 

DP_VO_Eg_Fastighet
sindel_Annan 

Motiv 

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 

för detaljplan. 

I det allmänna rådet angavs att fastighetsindelningsbestämmelser 

bör tillämpas när en viss lösning för fastighetsindelningen eftersträ-

vas eller när det finns behov av att bestämma fastighetsindelning. 

Det framgår dock av 4 kap 18 § andra stycket när fastighetsindel-

ning ska bestämmas i detaljplan, vilket gör rekommendationen 

överflödig. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 25 § 

25 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd ska tillämpas 

på allmän plats, kvartersmark och vattenområde för att reglera var 

strandskyddet  upphävs genom detaljplanen.  

Tabell 83, Upphävande av strandskydd 

Un-
der
ka-
te-
gor
i 

Underkategorikod 
allmän plats 

Underkategorikod 
kvartersmark 

Underkategorikod 
vattenområde 
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Up
phä
van
de 
av 
stra
nds
kyd
d 

DP_AP_Eg_Strandsk
ydd_Strandskydd 

DP_KM_Eg_Strandsk
ydd_Strandskydd 

DP_VO_Eg_Strandsk
ydd_Strandskydd 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

7 kap. 26 § 

26 §    Bestämmelser om huvudmannaskap ska tillämpas på allmän 

plats för att reglera då den allmänna platsen ska ha enskilt huvud-

mannaskap.  

Tabell 84, Huvudmannaskap 

Underkategori Underkategorikod 

Enskilt huvudmannaskap DP_AP_Eg_Huvudman_EnskiltHuvudm 

Motiv 

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.    

Ikraftträdandebestämmelser 
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020. 

2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar 

som påbörjats efter den 31 december 2021. 

Motiv 

Författningen träder ikraft 1 juli 2020. Det innebär att författningen kan 

användas från detta datum, men har då bara status som vägledning.  

För att kommuner och programvaruleverantörer ska kunna anpassa sig till 

den nya regleringen föreslås att det är obligatoriskt att tillämpa författ-

ningen för detaljplaner som påbörjats efter den 31 december 2021. 

Frågor om ikraftträdande samt övergångsperiod behandlas mer utförligt 

under rubriken ”Arbetsmetod och remissförfarande” ovan. 
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Konsekvenser 

Boverket bedömer att tiden för omställning är tillräcklig för att ta fram 

nya programvaror och för kompetensutveckling av planhandläggare. 
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Bilaga 1 Företag som påverkas  

Tabell 1 visar i vilka branscher företag som påverkas av de nya eller änd-

rade föreskrifterna är verksamma i samt antal företag efter storlek.  

Tabell 1: Antal företag och storlek på företagen 

SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

41.1 Utvecklare av bygg-

projekt 
0 anställda 340 

1-4 anställda 102 

5-9 anställda 8 

10-19 anställda 5 

20-49 anställda 3 

50-99 anställda 2 

100-199 anställda 1 

200-499 anställda 0 

500+ anställda 0 

41.2 Entreprenörer för 

bostadshus och andra 

byggnader 

0 anställda 13 408 

1-4 anställda 7 871 

5-9 anställda 1 571 

10-19 anställda 822 

20-49 anställda 467 

50-99 anställda 130 

100-199 anställda 40 

200-499 anställda 16 

500+ anställda 7 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

42.1 Anläggningsentre-

prenörer för vägar och 

järnvägar 

0 anställda 503 

1-4 anställda 340 

5-9 anställda 56 

10-19 anställda 46 

20-49 anställda 36 

50-99 anställda 15 

100-199 anställda 4 

200-499 anställda 3 

500+ anställda 7 

42.2 Anläggningsentre-

prenörer för allmännyt-

tiga projekt 

0 anställda 728 

1-4 anställda 381 

5-9 anställda 85 

10-19 anställda 57 

20-49 anställda 35 

50-99 anställda 7 

100-199 anställda 5 

200-499 anställda 3 

500+ anställda 1 

42.9 Andra anläggnings-

entreprenörer 
0 anställda 375 

1-4 anställda 146 

5-9 anställda 27 

10-19 anställda 16 

20-49 anställda 12 

50-99 anställda 3 

100-199 anställda 0 

200-499 anställda 0 

500+ anställda 0 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

43.1 Rivningsfirmor, fir-

mor för mark- och grund-

arbeten 

0 anställda 8 755 

1-4 anställda 4 622 

5-9 anställda 922 

10-19 anställda 515 

20-49 anställda 278 

50-99 anställda 56 

100-199 anställda 11 

200-499 anställda 2 

500+ anställda 0 

43.2 Elinstallationsfirmor, 

vvs-firmor och andra 

bygginstallationsfirmor 

0 anställda 9 474 

1-4 anställda 7 526 

5-9 anställda 1 830 

10-19 anställda 1 060 

20-49 anställda 554 

50-99 anställda 100 

100-199 anställda 37 

200-499 anställda 11 

500+ anställda 13 

43.3 Firmor för slutbe-

handling av byggnader 
0 anställda 18 580 

1-4 anställda 9 409 

5-9 anställda 1 668 

10-19 anställda 785 

20-49 anställda 378 

50-99 anställda 68 

100-199 anställda 15 

200-499 anställda 4 

500+ anställda 1 
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SNI-kod1)  Antal anställda Antal företag 

43.9 Andra speciali-

serade bygg- och an-

läggningsentreprenörer 

0 anställda 6 240 

1-4 anställda 3 351 

5-9 anställda 939 

10-19 anställda 527 

20-49 anställda 266 

50-99 anställda 46 

100-199 anställda 20 

200-499 anställda 2 

500+ anställda 0 

71.1 Arkitektkontor och 

tekniska konsultbyråer 

o.d. 

0 anställda 23 062 

1-4 anställda 12 454 

5-9 anställda 1 075 

10-19 anställda 648 

20-49 anställda 363 

50-99 anställda 108 

100-199 anställda 58 

200-499 anställda 20 

500+ anställda 23 

Källa: SCB, Statistikdatabasen.  

1) Branschindelning enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007).  

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=7df2af08-b443-4ccb-9d50-f1afc5f70d5c
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Box 534, 371 23 Karlskrona  

Telefon: 0455-35 30 00  

Webbplats: www.boverket.se 

 

 

 

 

 

 



Boverket

Missi \

Datum

2019- I2- I2 3.2. I

Diarienummer

6352/2018

Myndigheten för samhällsplanering,

byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd

om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om

redovisning av reglering i detaljplan

Ni tår härmed tillfälle att yttra er över förslag: till Bovcrkcts föreskrifter och all-

manna r,td om dctuljplan och tillhorande kon-ck , cnxbcsk ri ,ning "am! Ilir~Li::,

till Hovcrkct« allmanna rad om redox ISl1lllg a\ regkrJllg I detaljplan med tillhorande

konsek vensheskri VI1 ing.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 13 mars 2020, Lämna syn-

punkterna i bifogade svarsfiler.

I första hand ska remissynpunkterna lämnas via e-post till remissCwboverket.se.

Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534,

371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se

Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se .
. \.

I \ .'

\ '. . I'

\ \ \', I
, Yvbnne S Ie'n~soh
\~ttschef

\

Bilaga:

- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

- Konsekvensutredning BFS 2020:xx - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

- BFS 2020:xx Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

- Konsekvensutredning BFS 2020:xx - Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av

reglering i detaljplan

- Sändlista

- Svarsfil Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

- Svarsfil Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00525 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av Borås Stads Strategi för friluftsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Borås Stads Strategi för friluftsliv.             

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till en ny strategi för 

friluftsliv. Nämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en 

friluftsplan för Borås Stad men efter dialog med berörda förvaltningar 

identifierades ett behov av en gemensam strategi, snarare än en plan. Arbetet 

övergick därför i en strategi.  

Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till 

grund för det fortsatta konkreta arbetet. Strategin för friluftsliv har tidigare varit 

på remiss och utifrån remissvaren har en del ändringar och tillägg gjorts. I sitt 

remissvar hade Kommunstyrelsen bland annat synpunkter på att 

jämställdhetsperspektivet ska synliggöras i strategin. Kommunstyrelsen ansåg 

även att det behöver tillkomma en punkt i strategin för ökat tillgänglighet som 

handlar om fysisk tillgänglighet med särskilt fokus på funktionsnedsatta. Dessa 

synpunkter har blivit tillgodosedda i det nya förslaget.        

I strategin definieras friluftsliv på följande sätt:  

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelser utan krav på tävling” 

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 

vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 

bostadsnära naturen. Strategin omfattar hela kommunens geografiska yta, både 

land och vatten.  

Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, såsom Vision 2025, 

Översiktsplanen, Borås Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, 

Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och leder och 

cykelplanen.  

Strategin fokuserar på att:  

 Öka tillgängligheten för alla  

 Planera rätt med friluftslivet i fokus 
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 Vårda naturen och friluftsområdena 

 Anpassa utbudet utifrån olika behov 

 Anpassa informationen 

 Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 

 Fritids- och folkhälsonämndens beslut om Borås Stads strategi för friluftsliv, 

2019-12-13   

Kerstin Hermansson                                  

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering
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Anteckning
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXX
Gäller för: Alla nämnder och bolag
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr:
Gäller till och med: 2023

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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Borås Stads strategi 
för friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår 
och nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen. 
Friluftslivet ska vara jämställt så att alla, oavsett kön, kan ta del av det på jämställda villkor. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd.  
Därför är det viktigt att bevara värdefull mark såväl i staden som på landsbygden, vilken 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen 
för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya 
friluftsområden, för dagens och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och många sjöar och dammar. Närheten till natur 
skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och organiserade friluftslivet. Trots 
närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på grund av barriärer, så som 
järnvägar och vägar.

Koppling till mål och styrande dokument
Borås Stads strategi för friluftsliv ska bidra till att uppnå ett antal mål på nationell, 
regional och lokal nivå. 

Nationella mål
Strategi för Borås stads friluftsliv bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet
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Regionala mål
Vision Västra Götaland
Visionen uttrycker ett övergripande framtida tillstånd, önskvärt att uppnå – det goda 
livet.

Lokala mål
Visionen – Borås 2025
Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt utvecklingsarbete. Visionen pekar 
ut sju strategiska målområden. 

Strategin tar också hänsyn till och kompletterar andra styrande dokument i staden, så 
som Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, Borås stads riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark, Plan för spår och leder och Cykelplanen.

Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter.

• Samverka med föreningar och ideella organisationer.
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Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden i allt planarbete.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av bebyggelse
och av friluftsområden.

• Vid planering av nya friluftsområden ska friluftslivet anpassas och göras tillgängligt
för pedagogiska verksamheter och kunna användas i undervisningen.

Vårda naturen och friluftsområdena så att
• Natur- och friluftsområdena är funktionella och fyller de syften de är avsedda för.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.

För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp, kultur- och
naturvärden.

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär och
svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv anpassat för
barn och unga.

• Tillgängliggöra friluftsområdena för personer med fysiska och kognitiva
funktionsnedsättningar.

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till naturområden
och friluftsanläggningar.

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Sammanställning av inkomna yttranden 
 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen. Mot beslutet reserverar sig M+KD till 
förmån för sitt eget förslag. SD reserverar sig mot beslutet.  
 
Föreslår följande tillägg: 
 
I Borås Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark finns rekreation och 
friluftsliv med som ett av fyra syften. Strategin skulle därför kunna kopplas till 
riktlinjerna och förtydliga vad som menas med strategiskt viktiga områden. 
 
Peka ut fysiska områden, enligt ÖP.  
(Kommentar: Detta får i så fall göras i en plan) 
 
Öka jämställdhetsperspektivet och synliggöra det, så att pojkar och flickor, kvinnor 
och män på jämställda villkor kan ta del av friluftslivet i Borås. 
 
Punkt ang fysisk tillgänglighet och en punkt som handlar om funktionsnedsatta. 
 

 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. 

 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker remissen.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen. Föreslår följande tillägg: 
 
Vill se en komplettering hur strategin bidrar till att nå stadens berörda mål och 
vilka dessa mål är. Samt hur strategin tar hänsyn till andra styrdokument i Borås 
Stad. 

 
Sociala omsorgsnämnden  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.  
 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker remissen.  
 

 



Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker remissen. Föreslår ett tillägg: 
 
- Vid planering av nya friluftsområden ska friluftslivet anpassas och finnas 
tillgängligt till skolorna och anpassas för att enkelt kunna användas i 
undervisningen. 
 

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker remissen. Föreslår några mindre textjusteringar. 
 

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrkte remissen. Föreslår följande tillägg: 
 
Tillgänglighetsperspektivet behöver inbegripa såväl fysiska som kognitiva 
funktionsnedsättningar. 
 
Viktigt att arbetet fortsätter med att ta fram en plan för aktiviteter, tidsplan och 
ansvar.  
(Kommentar: Detta får i så fall göras i senare skede) 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen. 

 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden avstår från yttrande. 

 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen. 
 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden tillstyrker remissen. 

 
Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö tillstyrker remissen. 
 

Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB avstår från yttrande.  
 

 



BoråsBorås TME AB 
BoråsBorås TME AB avstår från yttrande. 
 
Framtid Fristad 
Framtid Fristad ställer sig bakom förslaget. Lämnar följande kommentar: 
 
Viktigt med samverkan med civilsamhället där berörda aktörer kan träffas. 
 

Attraktiva Toarp 
Attraktiva Toarp ställer sig bakom förslaget. Lämnar följande kommentar: 
 
Lägg till landsbygdsperspektivet. 

 
Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet ställer sig bakom förslaget. Lämnar följande kommentar: 
 
Betona ytterligare hållbarhet – biologisk och social.  
 

Bredareds IF 
Bredareds IF ställer sig bakom förslaget. 

 

Ljushults hembygdsförening 
Ljushults hembygdsförening avstår från att svara 
 
 
Föreningar som visat intresse för fortsatt samverkan: 
Friluftsfrämjandet 
Bredareds IF 
Framtid Fristad 
Attraktiva Toarp 
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Kristina Nyberg Smahel 
Handläggare 
033 358047 
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2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 
 

  

 

Borås Stads strategi för friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads strategi för 

friluftsliv med gjorda förändringar och översända det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 

fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 

behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 

avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 

fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översände Borås 

Stads strategi för friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag. Efter 

ha tagit del av inkomna remissvar har en del ändringar och tillägg gjorts. 

 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 

befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 

annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 

olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 

utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 

generationer.                   

Ärendet i sin helhet 

Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 

Översiktsplanen, Borås Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, 

Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och leder och 

cykelplanen. 

 

Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 

utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 

kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 

aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 

ideella organisationer.  

 

Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 

utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 

målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 

- Planera rätt med friluftslivet i fokus 

- Vårda naturen och friluftsområdena 

- Anpassa utbudet utifrån olika behov 

- Anpassa informationen 

- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads strategi för friluftsliv 

2. Sammanställning av remissvar                         

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Borås Stads strategi för friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads strategi för 
friluftsliv med gjorda förändringar och översända det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översände Borås 
Stads strategi för friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag. Efter 
ha tagit del av inkomna remissvar har en del ändringar och tillägg gjorts. 
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                   

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads strategi för friluftsliv 

2. Sammanställning av remissvar           

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-12-11.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-12-12. 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-

Mjörnkommittén 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna en sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-

Mjörnkommittén samt godkänna en årlig avgift på 2 kr per invånare i 

avrinningsområdet vilket motsvara 4000 kr per år.    

Vidare beslutar Kommunstyrelsen tillsätta: 

Ordinarie ledamot: Karl-Eric Nilsson (C) 

Ersättare: Stefan Medin (M) 

Ordinarie ledamot, Matilda Chocron, Miljöförvaltningen. 

Ersättare, Kjell Johansson, Tekniska förvaltningen 
 

 

Datum 

2020-02-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-18 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2017-00649 422 Programområde 005 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2020-01-29 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00649 422 

  

 

Sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-

Mjörnkommittén 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna en sammanslagning av Säveåns vattenråd och Anten-

Mjörnkommittén samt godkänna en årlig avgift på 2 kr per invånare i 

avrinningsområdet vilket motsvara 4000 kr per år.    

Vidare beslutar Kommunstyrelsen tillsätta: 

Ordinarie ledamot: Karl-Eric Nilsson (C) 

Ersättare: Stefan Medin (M) 

Ordinarie ledamot, Matilda Chocron, Miljöförvaltningen. 

Ersättare, Kjell Johansson, Tekniska förvaltningen. 
 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad är sedan tidigare medlemmar i Säveåns vattenråd. Vattenrådet består 

av kommuner, markägare och andra intressenter som samverkar för att 

exempelvis ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra 

utbildningsinsatser. Säveåns vattenråd och Anten-Mjörnkommittén föreslår att 

de båda vattenråden slås ihop. Det har tidigare inte funnits någon avgift kopplat 

till medlemskap i vattenrådet, vilket de flesta andra vattenråd har. För att kunna 

arbeta mer aktivt i vattenrådet så föreslås nu en avgift på 2 kr/invånare inom 

avrinningsområdet. För Borås Stad innebär det en kostnad på totalt 4000 kr per 

år. Den totala budgeten för hela vattenrådet är satt till 400 000 kr. Med den 

budgeten kan vattenrådet initiera vattenvårdande insatser samt engagera en 

samordnare på deltid.  

Borås Stad ska representeras i vattenrådet med följande personer: 

Politiker 

 Ordinarie ledamot: Karl-Eric Nilsson (C) 

 Ersättare: Stefan Medin (M) 

Tjänstepersoner 

 Ordinarie ledamot, Matilda Chocron, Miljöförvaltningen. 

 Ersättare, Kjell Johansson, Tekniska förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

1. Brev från Säveåns vattenråd, 2018-05-07   
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Beslutet expedieras till 

1. Säveåns Vattenråd/Monica Dahlberg/ 

monica.dahlberg@goteborgsregionen.se  

2. Miljöförvaltningen/ mfdiarium@boras.se 

3. Tekniska förvaltningen/ tek.diarium@boras.se 

  

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:monica.dahlberg@goteborgsregionen.se
mailto:mfdiarium@boras.se
mailto:tek.diarium@boras.se












 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande gällande koncession för nya 130 kV 

markkablar mellan riksväg 40 och transformatorstation 

vid Sandlid, Borås kommun 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att översända remissvaret till 

energimarknadsinspektionen.     

 

 

Datum 

2020-02-19 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-19 Niklas Arvidsson    

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00918 3.3.1.4 Programområde 05 

Handläggare: Louise Karlsson 
 

Datum 

2020-02-13 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00918 3.3.1.4 

  

 

Samrådsyttrande gällande koncession för nya 130 kV 

markkablar mellan riksväg 40 och transformatorstation 

vid Sandlid, Borås kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända remissvaret till 

energimarknadsinspektionen.            

Ärendet i sin helhet 

Borås Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att 

bygga och använda två kraftledningar (nätkoncession för linje). Ansökan avser 

två ledningar i markkabel från Riksväg 40 till en ny station vid Sandlid i Borås 

kommun.  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få tillstånd 

och i sin handledning utreder de ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, 

miljön och människors hälsa. Borås Stad är obligatorisk remissinstans och 

Energimarknadsinspektionen efterfrågar att följande framgår ur kommunens 

yttrande: 

 Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

 Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet. 

 Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 

tillräckliga. 

 Annan information som kommunen anser är av betydelse för 

energimarknadsinspektionens prövning. 

 

Borås Elnät bedriver ett långsiktigt projekt med syfte att trygga elförsörjningen i 

Borås centralort. Som ett led i detta projekt planerar Borås elnät att 

markförlägga två nya 130 kV-ledningar mellan Riksväg 40 och en planerad ny 

transformatorstation vid Sandlid. I dagsläget är delar av det överliggande nätet 

nära fullastade och i det långsiktiga projektet ingår arbete med att föryngra nätet 

samt att investera och reinvestera i nya transformatorstationer. 

 

Borås Elnät genomförde ett undersökningssamråd under början av 2019. Under 

detta samråd yttrade sig Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
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Mark- och Exploateringsavdelningen. Sammantaget hade kommunen i detta 

skede inte något att invända mot planerad anläggning. Miljöförvaltningen hade 

dock ett rad tekniska synpunkter på hur arbetet med att anlägga ledningarna bör 

genomföras.  

  

Borås Stads synpunkter 

Sammantaget har Borås Stad inte något att invända mot planerad anläggning.  

Den planerade åtgärden bedöms vara förenlig med gällande detaljplaner och 

närmsta skola och förskola ligger mer än 800 meter från planerad 

ledningsdragning. Borås Stad bedömer vidare att de skyddsåtgärder som 

sökanden avser vidta är tillräckliga. För övrigt ligger närmsta bostad över 200 

meter från föreslagen ledningsdragning och närmsta byggnad är placerad ca 40 

meter från ledningen.  

 

I angränsningen till ledningsläggningen finns en mindre yta som arrenderas av 

grannfastigheten för kylanläggning. Arrendatorn informeras.  

När det gäller Ryssbybäcken och arbetena i ån/strandlinjen är det viktigt att 

använda sig av naturgrus. Det får heller inte skapas ett vandringshinder. Om det 

finns risk för det kan det vara aktuellt att höja nivån i ett eller flera steg 

nedströms trumman. Detta ska dock inte ske i form av ”dammar” som kan 

skära av ån utan mer strömkoncentratorer. Vidare är det bra att lägga i lite 

större och mindre stenar i bäcken som kan tjäna som ståndplatser för större 

fisk. 

 

Som markägare har Borås Stad inget att erinra mot planerad anläggning. 

               

Beslutsunderlag 

1. Begäran om yttrande till Borås kommun, 2019-12-17 

2. Ansokan_2019_101943, 2019-12-17 

3. Samrådsredogörelse 2019_101943, 2019-12-17 

4. Liten_MKB_2019_101943, 2019-12-17 

5. Naturvardesinventering_2019_101943, 2019-12-17 

6. Beslut_om_betydande_miljopåverkan_2019_1019_43, 2019-12-17 

7. Koncessionskarta_2019_101943, 2019-12-17 

8. _Komplettering_2019_101943, 2019-12-17  

   

Beslutet expedieras till 

1. Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann  

Chef Strategisk samhällsplanering 
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© Lantmäteriet

Teckenförklaring
" Befintliga stationer

Ny sträckning 130 kV-markkablar

Befintliga 130 kV-markkablar

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två 130 kV-markkablar 
mellan riksväg 40 och transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad

Bilaga 1
Koncessionskarta Översikt

Station Sandlid

Riksväg 40

Station OT52 Sjömarken
(Vattenfall)

Kopplingsstation
Kasernvägen
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Befintliga 130 kV-markkablar

Befintlig transformatorstation

Föreslaget stationsområde

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två 130 kV-markkablar 
mellan riksväg 40 och transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad

Bilaga 1
Detaljerad koncessionskarta

Station Sandlid

Riksväg 40



LITEN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
inkl. teknisk beskrivning

2019-04-29

BORÅS ELNÄT

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 130 kV-
kablar vid Sandlid, Borås kommun, Västra Götalands län
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Beslut
2019-01-18     

Diarienummer
407-46689-2018 Sida

1(2)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten

Samhällsplanerare

@lansstyrel
sen.se

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com

Samråd avseende två 130 kV markkablar vid Sandlid i Borås 
kommun, Västra Götalands 
Remiss med Ert Dnr 123001316-00. Daterat december 2018

Länsstyrelsen yttrar sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap 8a § (2 kap 14§ förnyelse) 

ellagen och 6 kap miljöbalken.

Ärendet
Borås Elnät planerar att markförlägga två nya 130 kV-ledningar mellan Riksväg 40 

(Rv40) och en planerad ny transformatorstation vid Sandlid. Den framtida 

transformatorstationen är tänkt att ersätta befintlig transformatorstation och byggas 

i direkt

anslutning till den befintliga stationen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2kap 14§ förnyelse 

ellagen och 6 kap miljöbalken.

Länsstyrelsen anser att följande synpunkter bör beaktas i det vidare arbetet;

Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att naturvärdesinventering bör ske i den del av 

arbetsområdet berör naturområdet som bedöms ha mycket höga värden 

enligt kommunens inventering till grönområdesplan. Inventeringen ska ge 

svar på vad området har för betydelse för skyddade och hotade arter. 

Inventeringen bör ske enligt en systematisk och vedertagen metod.

Vatten
Inga synpunkter när det gäller vatten. Länsstyrelsne instämmer med Borås 

Elnät att schaktning genom Kvarnbäcken kräver en anmälan om 

vattenverksamhet.

Strålning
Inga synpunkter när det gäller ev strålningsrisk. Bostäder 150 meter bort.

Markföroreningar
Under punkten 5,2,1 anges markförorningar

”Risken för markföroreningar bedöms vara liten men om en misstänkt för-

orening påträffas kommer arbetet avbrytas och kommunen kontaktas.”

Bilaga 1.1 Inkomna Yttranden
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Beslut
2019-01-18

Diarienummer
402-46689-2018 Sida

2(2)

Länsstyrelsen anser att risken för att påträffa markföroreningar behöver be-

skrivas på ett bättre sätt med tanke på att det finns industriverksamhet på 

båda sidor om den planerade dragningen. Öster om dragningen finns indu-

stri som hanterar hallogena lösningsmedel. Länsstyrelsen bedömer att det 

kan finnas risk att påträffa markföroreningar. Behov av eventuell provtag-

nings före det att arbetet påbörjas bör stämmas av med tillsynsmyndigheten, 

kommunens miljöförvaltning. 

I Länsstyrelsens webgis är båda industrierna vid sidan om ledningen objekt i 

MIFO-databasen.

Träskruven 1, 

ASG Sweden AB, 

Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier

Riskklass 3, liten risk, Liten risk för förorening, ingen egen 

bränslehantering, reparation eller tvätt.

Skruven 3, 

Ericsson Microwave Systems AB

Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Identifiering avslutad - inventering ej påbörjad -  E

Tillsynsmyndighet är kommunen

Upplysning
Länsstyrelsens beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande

miljöpåverkan efter att Ni har skickat in en begäran om detta till oss tillsammans

med en samrådsredogörelse.

I detta beslut har planhandläggaren   varit föredragande och

beslutande. I den slutliga handläggningen har även representanter från

Miljöskyddsavdelningen; Vattenvårdsavdelningen samt Naturavdelningen 

medverkat.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:

Kommunens miljöskyddsnämnd
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Sida
2(2)

Datum
2018-12-21

Dnr
2018-3708

Kvarnbäcken (söder om Göteborgsvägen) och Ryssbybäcken (norr om
Göteborgsvägen) är båda öringförande vattendrag som har klass 2 (mycket högt)
respektive 3 (högt naturvärde) i Borås Stads naturvärdesbedömning av vattendrag. Till
ansökan om vattenverksamheten bör därför förslag på lämplig tid för arbeten i
vattnet ingå.

Övrigt
Angående närheten till den gamla kolerakyrkogården bör Länsstyrelsen kontaktas.

Miljöutredare

Yttrandet har lämnats med stöd av delegeringsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden.2
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Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(1) 

 Datum 
2019-01-24 

 

 Borås Elnät AB 

 
 

Yttrande: Samråd gällande koncession för nya 130 
kVmarkkablar mellan riksväg 40 och 
transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad 
 
Nämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat yttrande. 
 
Nämndens yttrande 
Samtliga alternativ (föreslagen sträckning samt två alternativa dragningar) har enligt 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning inga hinder enligt detaljplanen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till samförläggning av ledningar enligt föreslagen 
sträckning då det påverkar byggrätterna i närheten minst.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har precis startat arbetet med detaljplan för Viared 7:3 där Borås 
Elnät planerar att ersätta den befintliga mottagningsstationen med en ny. Planerad 
lokalisering är på privat mark och Samhällsbyggnadsnämnden tecknar plankostnadsavtal med 
markägaren. Det är upp till Borås Elnät att i sin tur avtala om markköp med markägaren.  
Preliminär tidplan är en antagen detaljplan under hösten 2019. Eftersom nämnden inte kan 
garantera att en plan får laga kraft är det upp till Borås Elnät att arbetet med planerad 
ledningsdragning sker parallellt med planarbetet och i dialog med de tjänstemän som är 
ansvariga för detaljplanearbetet.  
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 
Ordförande 
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Ärendenummer Dokumentdatum  
TRV 2018/138066 2018-12-21 

Ert ärendenummer Sidor 
- 1(1) 

 

Trafikverket 
405 33 Göteborg 
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 
 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921  
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Maja Sallander 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 031-123 36 39 
maja.sallander@trafikverket.se 
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Borås Elnät AB genom Pöyry Sweden AB 

@poyry.com 

 
 

Trafikverkets yttrande gällande undersökningssamråd för 
planerade nya 130 kV markkablar mellan väg 40 och 
transformatorstation vid Sandlid, Borås Stad 
Ärende 
Trafikverket har tagit del av samrådsunderlag för ovan rubricerat ärende. Handlingarna 
har daterats 2018-12-19. Borås Elnät AB har anlitat Pöyry AB som stöd vid 
tillståndsprocessen.  

Borås Elnät AB bedriver ett långsiktigt arbete med att föryngra elnätet samt investera 
och reinvestera i nya transformatorstationer för att öka leveranssäkerheten till Borås 
Elnäts kunder. Nu aktuell markkabelnedläggning är ett led i detta arbete. Ärendet gäller 
två markkablar à 130 kV. 

Statlig infrastruktur 
Föreslagen sträckning slutar i direkt anslutning till kust-till-kustbanan. Banan är av 

interregional betydelse och trafikeras av både gods- och persontåg. Banan är utpekad 

som riksintresse för kommunikationer och som led för farligt gods. 

Trafikverkets synpunkter 

Ledningsärende och arbete inom vägområde 

För anläggande av ledning eller utförande av arbeten på befintlig ledning inom 

vägområdet eller i närheten av järnväg krävs alltid tillstånd från Trafikverket, vilket 

kräver en separat ansökan. Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. Se Trafikverkets 

hemsida för ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar 

 

Övrigt 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

   

Samhällsplanerare 
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 Beslut 
2019-02-21      

Diarienummer 
407-5272-2019 

 
Sida 
1(1) 

 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 
 

Samhällsplanerare 
 

@lanssty-
relsen.se 

 Borås Elnät AB genom Pöyry Sweden AB 
g@poyry.com 

 
Beslut om att två nya 130 kV markkablar vid Sandlid i Borås 
kommun, Västra Götalands län inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan  
Ansökan med underlag daterad december 2018 
 
 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att två nya 130 kV-ledningar mellan Riksväg 40 (Rv40) och 
en planerad ny transformatorstation vid Sandlid i Borås kommun inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 
a § ellagen. 

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
så ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB. 

Redogörelse för ärendet 
Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen, 
särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har re-
mitterats till  Borås kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen läm-
nade sitt samrådsyttrande den  2019-02-11. 
 
Skäl för Länsstyrelsens beslut 
Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens utmärkande egen-skaper, 
lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper samt 
av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Miljöbe-
dömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§ bedömningen att planerad verksamhet 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Upplysning 
 
Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas. 
 
 
Detta ärende har beslutats av planhandläggaren .  
 

                                                         
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
 
Kopia till: Kommunens miljöskyddsnämnd 
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Naturinventering Lundaskog, Borås Stad 
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 
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Sammanfattning 
Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB har haft i uppdrag att utföra en naturinventering för ett 

område där Borås Elnät planerar att dra markkablar i stadsdelen Lundaskog. Områdets värde för 

grönstrukturen har också utretts samt att inventeringen har belyst vilken betydelse området har för 

skyddade och hotade arter samt att invasiva arter har inventerats. Uppdraget samordnas med ett av 

Borås Stads uppdrag i närheten och beställare är därför Borås Stad. 

En naturvärdesinventering har gjorts enligt SS 199000:2014 och med stöd av SIS-TR 199001:2014 

(Swedish Standards Institute (SIS), 2014). Naturvärdesinventeringen har gjorts på fältnivå vilket 

inkluderar en förstudie såväl som en fältinventering. Detaljeringsgraden har varit medel. 

Det aktuella inventeringsområdet ligger längs med och överlappar delvis Kvarnbäcken som längre 

nedströms hyser höga naturvärden. Vid provfiske i området har bl.a. öring fångats. Området ingår 

även i värdetrakt för skyddsvärda träd.  

De invasiva främmande arter som noterades i området var kanadensiskt gullris, blomsterlupin samt 

parksallat. 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades två olika naturvärdesobjekt med förhöjda 

naturvärden motsvarande klass 3 (påtagliga naturvärden). Objekt i naturvärdesklass 3 utgör generellt 

områden som i sig själva inte behöver vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global skala. Dock är det av särskild betydelse att den totala 

arealen av dessa områden tillsammans med deras ekologiska kvalitéer bibehålls eller förbättras i 

landskapet. 
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Innehållsförteckning 
 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Metod ...................................................................................................................................................... 5 

Allmänt ................................................................................................................................................ 5 

Naturvärdesinventering ....................................................................................................................... 5 

Resultat .................................................................................................................................................... 6 

Tidigare identifierade naturvärden i och i närheten av aktuellt inventeringsområde .......................... 6 

Invasiva främmande arter .................................................................................................................... 8 

Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) med naturvärdesklassning .................................................... 9 

NVO1. Rätat vattendrag med öring (0,17 ha) ............................................................................... 10 

NVO2. Kantzon längs vattendrag (0,13 ha) .................................................................................. 11 

Beskrivning av ej naturvärdesklassade delar ..................................................................................... 13 

Diskussion ............................................................................................................................................. 13 

Referenser .............................................................................................................................................. 14 
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en förstudie såväl som en fältinventering. Detaljeringsgraden har varit medel. Detaljeringsgrad medel 

innebär att naturvärdesobjekt 0,1 ha eller mer samt linjeformade objekt på 50 m eller mer och en bredd 

av 0,5 m eller mer avgränsas. 

Förstudien har gjorts utifrån kartor, flygfoton och övriga tillgängliga faktaunderlag från området. 

Tillgängliga faktaunderlag bestod av tidigare observationer, inkl. skyddsklassade observationer, av 

arter som rapporterats in till ArtDatabanken t.o.m. 2019-04-03 (www.artportalen.se). Andra underlag 

som använts är Länsstyrelsen i Västra Götalands informationskarta, Musselportalen, Elfiskeregistret 

(SERS), Trädportalen och Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens pärlor.  

Utifrån tillgängliga bakgrundsunderlag identifierades och avgränsades preliminära delområden på 

karta. Delområden utgörs av områden med likartade förhållanden vad avser vegetation och 

markförhållanden och sannolikt även naturvärden. Därefter inventerades områdena i fält.  

Identifierade naturvärdesobjekt klassificerades i enlighet med modellen i SIS-standarden som utgår 

från bedömningskriterierna: 

• Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Hallingbäck, 2013) 

• Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot)  

Vid fältinventeringen verifierades alternativt ändrades de preliminärt avgränsade delområdena. 

Därefter klassades delområdena utifrån art- och biotopvärden i en tregradig skala enligt nedan: 

1. Högsta naturvärde 

2. Högt naturvärde 

3. Påtagligt naturvärde 

Gjorda bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i samband 

med detaljplanearbete, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande åtgärder och naturskydd. 

Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på befintlig samlad kunskap som 

finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter värderas och vägs samman. Den 

slutliga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs för aktuellt område. 

Resultat 

Tidigare identifierade naturvärden i och i närheten av aktuellt 

inventeringsområde 

Kvarnsjön som är belägen väster om inventeringsområdet är, tillsammans med Kvarnbäcken 

nedströms sjön, registrerad i kommunens naturdatabas som ett område med mycket högt naturvärde 
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(klass II), se figur 2. Detta tack vare det rika fågellivet, det meandrande vattendraget med omgivande 

sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för hasselmusen. (Ljunggren, 2019) 

I anslutning till södra delen av inventeringsområdet, söder om Kvarnsjön, har Skogsstyrelsen 

identifierat en sumpskog bestående av lövskog av typen översilningsskog (Skogsstyrelsen, 2019), 

figur 2.  

Hela det aktuella inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda träd som Länsstyrelsen har 

pekat ut (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock inte noterade 

inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 2019a). 

I Kvarnbäcken och vidare i Ryssbybäcken har elfisken vid ett flertal tillfällen under perioden 1982-

2018 resulterat i fångst av öring. Andra arter som fångats uppströms inventeringsområdet är elritsa, 

 

Figur 2. Figur över inventeringsområdet, kommunens utpekade område kring Kvarnsjön samt den av Skogsstyrelsen 

utpekade sumpskogen. På kartan har även Kvarnbäcken/Ryssbybäcken uppströms Kvarnsjön markerats. 
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gädda och signalkräfta. I norra delen av området har abborre, elritsa, gädda, mört och öring fångats. 

Vidare nedströms Kvarnsjön har elritsa, gädda och ål noterats. (SERS, 2019) 

Det finns inga rapporter om tidigare observationer av rödlistade arter inom inventeringsområdet 

(ArtDatabanken, 2019b). 

Invasiva främmande arter 

Det finns olika kategorier av invasiva främmande arter. Vissa är upptagna på EU:s förteckning vilket 

innebär att hantering av dem är reglerad medan andra inte finns med på förteckningen men ändå är 

invasiva och kan orsaka problem. Vid fältbesöket noterades ingen art från EU:s förteckning men 

däremot kanadensiskt gullris, blomsterlupin och parksallat som listas av Naturvårdsverket som 

potentiellt invasiva främmande arter (Naturvårdsverket, 2019). Då fältbesöket för 

naturvärdesinventeringen 

gjordes innan växtligheten 

kommit igång till fullo 

finns det risk att invasiva 

arter utan vinterståndare 

eller som på annat sätt kan 

noteras i nedvissnat stadie 

och som inte heller hunnit 

börja grönska i början av 

april inte kunnat inventeras. 

De ställen där invasiva arter 

har noterats finns 

markerade i figur 3. Vid 

kommande närbelägna 

inventeringar som 

samordnas med detta 

uppdrag kommer det 

aktuella 

inventeringsområdet för 

markkablar inventeras igen 

med avseende på invasiva 

arter. Resultatet kan därför 

komma att förändras. 
 

Figur 3. Invasiva främmande arter som noterades i fält, KG = kanadensiskt gullris, BL = 

blomsterlupin och PS = parksallat. Figuren kan komma att uppdateras efter kommande 

fältbesök. 
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Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) med 

naturvärdesklassning 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades två olika naturvärdesobjekt med förhöjda 

naturvärden motsvarande klass 3 (påtagliga naturvärden). Naturvärdesobjekten presenteras i figur 4 

samt att varje enskilt objekt beskrivs nedan tillsammans med motiveringar till gjorda 

naturvärdesklassningar. 

 

Figur 4. Identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 
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NVO1. RÄTAT VATTENDRAG MED ÖRING (0,17 HA) 

Allmän beskrivning 

Någonstans längs denna del av Kvarnbäcken ska markkablarna korsa bäcken. Bäcken är rätad och har 

helt artificiella strandkanter bestående till största delen av grovt stenkross. I krosset växer buskage av 

främst klibbal som kapas emellanåt vilket innebär att det inte förekommer några större träd längs 

vattendraget i denna del. Närmast Göteborgsvägen har strandkanten stensatts med större plana 

stenblock och här saknas trädskikt helt. Bottensubstratet utgörs av naturlig sten (ej kross) av blandade 

storlekar samt, närmare bron över Sandlidsgatan, några mindre partier med grus. Växtligheten i 

vattendraget är ringa och utgörs enbart av påväxt på stenarna, bl.a. av näckmossa. Två dagvattenrör 

leder ut i vattendraget längs sträckan, ett är igensatt med en röd sörja medan det andra är torrlagt. I 

norra delen av objektet ansluter ett dike från öster, vid inventeringstillfället var flödet högt från detta 

dike. Även ett torrlagt dike leder fram till bäcken. På botten av bäcken ligger ca 5 plaströr som antas 

innehålla ledningar av något slag. Passagen under Göteborgsvägen sker genom två halvtrummor med 

naturlik botten. Vattendraget är ca 5-6 meter brett, vid inventeringstillfället var vattnet strömmande.  

I strandkanten växer som nämnts framförallt klibbal. På övrig mark som ingår i naturvärdesobjektet 

växer främst sälg och björk av yngre ålder. Ett gäng småfåglar, bl.a. rödhake, uppehöll sig i snåren. 

Naturvärdesobjektet ingår i den spridningskorridor för hasselmus som kommunen pekat ut. Objektet 

avgränsas dock både i norr och söder av vägar vilket minskar dess betydelse i detta avseende eftersom 

mössen skyr öppna ytor. Genom en anpassad passage över vägarna skulle detta dock kunna åtgärdas. 

Markfloran domineras av gräs samt näringsgynnade arter såsom hallon och rallarros. Den invasiva 

arten kanadensiskt gullris noterades på två ställen (se figur 3). 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades vid fältbesöket. Vid elfisken 1982 och 1987 fångades dock öring här. 

Öring har även fångats längre uppströms vid elfisken så sent som 2018. Öringen är en signalart för 

vattenbiotoper med bl.a. goda strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar att biotopen 

är lämplig också för många andra arter. 

Utifrån detta bedöms området hysa ett visst artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Vattendrag hyser generellt höga naturvärden tack vare deras betydelse för både de djur och växter som 

lever i vattnet såväl som arter på land. De bidrar också till en variation i landskapet och skapar 

kanteffekter som ofta är artrikare än omgivande landskap. Vattendrag inklusive deras kantzoner utgör 

dessutom viktiga spridningskorridorer för både vatten- och landlevande djur och växter. 
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Beskrivning av ej naturvärdesklassade delar 

De delar av inventeringsområdet som inte avgränsats som naturvärdesobjekt hyser ändå vissa 

naturvärden men bedöms inte nå upp till naturvärdesklass 3, d.v.s. påtagligt naturvärde. Den norra 

delen av området utgörs av nuvarande plats för Borås Elnäts station samt en backe där lövsly kommit 

upp efter att skogen avverkats. Söder om bron över Sandlidsgatan är en busk- och träddunge med ett 

mindre parti med fuktig mark, vid fältbesöket fanns några små vattenpölar. I detta fuktiga parti 

dominerar videsnår och här uppehöll sig en del fågel. Trädskiktet utgörs här av asp och björk. 

Längs större delen av området från Sandlidsgatan och söderut löper en grusväg. Vägen kantas av 

lövträd där särskilt ett par flerstammiga större sälgar utmärker sig. Förutom sälg finns här, björk, 

klibbal, asp och hägg. Det förekommer även ett parti med mindre granar. 

Det förekommer några stående döda sälgar samt några fallna träd, bl.a. al, som utgör liggande död ved. 

Förekomsten av död ved är dock relativt ringa förutom ett upplag av gammalt gallringsvirke som blivit 

kvar och som kan betraktas som en faunadepå till nytta för insekter och svampar m.fl. 

Längst i söder utgörs inventeringsområdet av en öppen grusyta med kringliggande ruderatmark. Här 

växer en del kanadensiskt gullris. 

Diskussion 
Objekt i naturvärdesklass 3 utgör generellt områden som i sig själva inte behöver vara av särskild 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish 

Standards Institute (SIS) 2014). Dock är det av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 

områden tillsammans med deras ekologiska kvalitéer bibehålls eller förbättras i landskapet. I ett lokalt 

perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är 

i dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika arter finns, till skillnad från områden 

som inte klassas som naturvärdesobjekt alls. 

När det gäller inventeringsområdets betydelse för skyddade och hotade arter kan den fridlysta 

hasselmusen förväntas nyttja området som en spridningskorridor mellan populationer norr och söder 

om bebyggelsen. För att denna funktion ska fungera fullt ut behöver dock anpassade passager ordnas 

över Sandlidsgatan respektive Göteborgsvägen. Trots att spridningsvägen för djur och växter är 

begränsad p.g.a. de korsande bilvägarna bör området bibehållas som grönområde och åtgärder bör 

vidtas för att öka möjligheterna för djur och växter att nyttja det gröna stråket. 

Den närliggande Kvarnsjön inklusive omgivande sumpskogar är utpekad som ett område med mycket 

höga naturvärden bl.a. tack vare fågellivet. Alla fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen men 

inom NVI-standarden avses endast fågelarter markerade med B i förordningens bilaga, endast 
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rödlistade arter samt arter som uppvisar en negativ trend. Vid Kvarnsjön har noterats arter som faller 

in i dessa kategorier rapporterats, bl.a. duvhök och mindre hackspett. Södra delen av 

inventeringsområdet ingår i ett grönområde som utgör en buffert för Kvarnsjön mot omgivande 

störningar, bl.a. kan träden bidra till att dämpa ljudföroreningar från riksväg 40.  
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Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad håller på att ta fram en detaljplan för Viared 7:3 i syfte 

att möjliggöra för ej störande verksamhet samt en ny mottagningsstation för Borås Elnät. I 

detaljplanearbetet ingår även att säkra naturmark runt Kvarnbäcken/Ryssbybäcken som löper i östra 

delen av området samt delar av befintliga stråk av grön infrastruktur som förbinder omgivande 

naturmark. Detaljplaneområdet är beläget i stadsdelen Lundaskog och omfattar totalt ca 4,8 ha.  

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett (1) naturvärdesobjekt med förhöjda 

naturvärden. Naturvärdena bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). Naturvärdesobjektet 

utgörs av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken samt den omgivande trädklädda kantzonen. Vattenmiljöer som 

likt denna har kvar naturliga strukturer är på många håll en bristvara och de som finns kvar bör därför 

bevaras. Detta beskrivs i standarden för naturvärdesinventering där det anges att objekt i 

naturvärdesklass 3 generellt inte utgör områden som i sig själva behöver vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish Standards 

Institute (SIS) 2014). Dock är det av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 

tillsammans med deras ekologiska kvalitéer bibehålls eller förbättras i landskapet. I ett lokalt 

perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är 

i dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika arter finns, till skillnad från områden 

som inte klassas som naturvärdesobjekt alls. 

Inom inventeringsområdet noterades inga särskilt skyddsvärda träd men däremot två skyddsvärda träd, 

båda klibbalar, varav den ena ett hålträd. Ett bestånd av den invasiva främmande arten jätteloka 

noterades. 

Fågelinventeringen resulterade i en lista på 21 arter av häckfåglar i området och en karta där 48 

bedömda fågelrevir har markerats. De viktigaste fågelmiljöerna inom inventeringsområdet utgörs av 

den kvarvarande strandskogen längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga delar av området 

är högre vad avser fåglar. Andra livsmiljöer med bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i 

områdets västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. 

För den nya bron presenteras två alternativa lokaliseringsförslag som syftar till att minska den negativa 

påverkan på naturvärdena. 

Det finns inga mått på hur bred en ekologiskt funktionell kantzon ska vara utan detta måste anpassas 

till varje plats. En avgränsning har dock gjorts av vad som bedöms vara minimum för en ekologiskt 

funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken. Avgränsningen inbegriper delar som har avverkats och 

som därmed behöver återställas. 
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Områdets värde för grönstrukturen består dels av de funktioner det erbjuder inom området, dels av att 

området är en länk i en grön infrastruktur, som i detta fall även inbegriper en blå infrastruktur. Positiva 

effekter av grönområdet är att växter och djur här får en fristad i ett för övrigt urbaniserat landskap. 

Det är också till nytta för boende i närheten då naturen har en positiv effekt på hälsan. Därtill kan det 

fylla viktiga funktioner genom att dämpa flödestoppar vid kraftiga regn, förbättra luftkvaliteten genom 

att filtrera bort partiklar, sänka temperaturen lokalt m.m.   
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Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad håller på att ta fram en detaljplan för Viared 7:3 i syfte 

att möjliggöra för ej störande verksamhet samt en ny mottagningsstation för Borås Elnät. I 

detaljplanearbetet ingår även att säkra naturmark runt Kvarnbäcken/Ryssbybäcken som löper i östra 

delen av området samt delar av befintliga stråk av grön infrastruktur som förbinder omgivande 

naturmark. Detaljplaneområdet är beläget i stadsdelen Lundaskog och omfattar totalt ca 4,8 ha. 

Förutom bäcken med tillhörande kantzon ingår också en större avverkad yta. Inventeringsområdets 

läge och utbredning framgår av figur 1. 

Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB har fått i uppdrag att utföra en naturinventering för området 

samt utreda dess värde för grönstrukturen. I uppdraget ingick även att föreslå lokalisering av bro som 

angör området från Industrigatan över 

bäcken, att avgränsa ett förslag till en 

ekologiskt funktionell kantzon runt 

bäcken samt att inventera skyddsvärda 

träd, naturvårdsarter och invasiva arter. 

Därutöver har en inventering av 

fågelfaunan gjorts. Fågelinventeringen 

omfattar en komplett artlista och en 

bedömning av området dels som 

häckningsbiotop för förekommande 

arter, dels som spridningsväg för 

fåglar.  

Metod 

Allmänt 

Naturvärdesinventeringens fältdel 

genomfördes av  från 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö 

AB den 1 april 2019, en dag med klart 

väder, svag vind och knappt 10 

plusgrader. Fågelinventeringen (två 

fältbesök i enlighet med 

uppdragsbeskrivning) genomfördes 16 

maj samt 4 juni 2019 av  

 

Figur 1. Det aktuella inventeringsområdets läge öster om stadsdelen Lundaskog. 
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Örnborg. Väderförhållandena vid dessa bägge fältbesök var klart väder, svaga vindar och en 

temperatur mellan 12-20 grader. Inventeringarna påbörjades kl. 05:00 och pågick i cirka två timmar 

vid varje tillfälle. 

Naturvärdesinventering 

För det aktuella inventeringsområdet har en naturvärdesinventering gjorts enligt SS 199000:2014 och 

med stöd av SIS-TR 199001:2014 (Swedish Standards Institute (SIS), 2014). Den använda 

standardiserade metoden får numera anses gälla som nationell standard för naturvärdesinventering. 

Metoden är framtagen för att identifiera, avgränsa, dokumentera och naturvärdesbedöma geografiskt 

avgränsade områden, s.k. Naturvärdesobjekt (NVO), med förhöjda naturvärden, vilka bedöms vara av 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen har gjorts på fältnivå vilket inkluderar en 

förstudie såväl som en fältinventering. Detaljeringsgraden har varit detalj vilket innebär att 

naturvärdesobjekt på 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd av 10 m eller mer och en 

bredd av 0,5 m eller mer identifieras.  

Förstudien har gjorts utifrån kartor, flygfoton och övriga tillgängliga faktaunderlag från området. 

Tillgängliga faktaunderlag bestod av tidigare observationer, inkl. skyddsklassade observationer, av 

arter som rapporterats in till ArtDatabanken t.o.m. 2019-04-03 (www.artportalen.se). Andra underlag 

som använts är Länsstyrelsen i Västra Götalands informationskarta, Musselportalen, Elfiskeregistret 

(SERS), Trädportalen och Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens pärlor.  

Utifrån tillgängliga bakgrundsunderlag identifierades och avgränsades preliminära delområden på 

karta. Delområden utgörs av områden med likartade förhållanden vad avser vegetation och 

markförhållanden och sannolikt även naturvärden. Därefter inventerades områdena i fält.  

Identifierade naturvärdesobjekt klassificerades i enlighet med modellen i SIS-standarden som utgår 

från bedömningskriterierna: 

• Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Hallingbäck, 2013) 

• Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot)  

Vid fältinventeringen verifierades alternativt ändrades de preliminärt avgränsade delområdena. 

Därefter klassades delområdena utifrån art- och biotopvärden i en tregradig skala enligt nedan: 

1. Högsta naturvärde 

2. Högt naturvärde 

3. Påtagligt naturvärde 

Gjorda bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i samband 

med detaljplanearbete, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande åtgärder och naturskydd. 
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Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på befintlig samlad kunskap som 

finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter värderas och vägs samman. Den 

slutliga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs för aktuellt område. 

Inventering fågelfauna 

Hela området har långsamt vandrats igenom i en slinga vid två olika tillfällen (se ovan). Samtliga 

observationer av fåglar har noterats, artbestämts och positionerats med hjälp av en GPS (Garmin 

Oregon 450) och noggrannhet har vidtagits för att i görligaste mån undvika dubbelräkning av samma 

fågelindivid vid ett och samma inventeringstillfälle. Observationer av sjungande hanar har utgjort den 

lägsta indikationen på häckning i området som noterats. Övriga fåglar som har observerats som ex. 

överflygande, födosökande, förbipasserande etc. har inte noterats som häckfåglar. Samtliga 

observationer av häckfåglar vid de två observationstillfällena har positionerats och därefter 

vidarebehandlats i GIS. En visuell analys av i GIS inlagda observationer har genomförts där 

observationer av individer med häckningsindikationer observerade vid samma plats (± 30 m) vid de 

två olika investeringstillfällena har betraktats som en och samma individ och därmed ett revir av den 

aktuella arten. Enstaka observationer gjorda med högre häckningsindikationer (ex. funnet bo, individ 

med föda i näbben till ungar, parningsritualer etc.) har i de flesta fall utgjort tillräckligt underlag för att 

avgränsa ett revir av just den arten. Metoden följer i princip Naturvårdsverket metod för generell 

revirkartering (Naturvårdsverket, 2012a) men med undantaget att betydligt färre fältbesök till området 

har genomförts (två istället för 5-10). Det färre antalet fältbesök medför givetvis en större osäkerhet i 

skattningen av antalet revir i området men utifrån områdets förutsättningar och syftet med 

inventeringen är bedömningen att insamlat underlag är tillräckligt. Inventeringen har genererat en 

artlista på funna häckfåglar i området vilken bedöms vara mer eller mindre komplett i och med att hela 

området observerats vid två olika tillfällen, samt en karta som visar ungefärlig fördelning av bedömda 

fågelrevir inom området. 

Resultat 

Tidigare identifierade naturvärden i och i närheten av aktuellt 

inventeringsområde 

Kvarnsjön som är belägen sydväst om inventeringsområdet är, tillsammans med Kvarnbäcken 

nedströms sjön, registrerad i kommunens naturdatabas som ett område med mycket högt naturvärde 

(klass II), se figur 2. Detta tack vare det rika fågellivet, det delvis meandrande vattendraget med 

omgivande sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för hasselmusen. (Ljunggren, 

2019). Detta är relevant att ta hänsyn till också för det aktuella inventeringsområdet då felaktigt 
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utförda åtgärder kan få negativa effekter även nedströms i vattensystemet, både var gäller 

vattenkvalitet, sedimenttransport och förändrade vattenflöden. 

Överlappande med kommunens utpekade område med mycket högt naturvärde nedströms Kvarnsjön 

är en sumpskog som Skogsstyrelsen har identifierat bestående av lövskog av typen översilningsskog 

(Skogsstyrelsen, 2019), figur 2.  

Hela det aktuella inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda träd som Länsstyrelsen har 

pekat ut (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock inte noterade 

inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 2019a). 

I Kvarnbäcken och 

Ryssbybäcken har elfisken 

vid ett flertal tillfällen under 

perioden 1982-2018 

resulterat i fångst av öring. 

Uppströms 

inventeringsområdet har 

öring fångats vid samtliga 13 

elfisketillfällen under 1996-

2018. Andra arter som 

fångats uppströms 

inventeringsområdet är 

elritsa, gädda och 

signalkräfta. Strax nedströms 

inventeringsområdet har 

abborre, elritsa, gädda, mört 

och öring fångats. Vidare 

nedströms Kvarnsjön har 

elritsa, gädda och ål noterats. 

(SERS, 2019) 

Det finns inga rapporter om 

tidigare observationer av 

rödlistade arter inom 

inventeringsområdet 

(ArtDatabanken, 2019b). 

 

Figur 2. Figur över inventeringsområdet, kommunens utpekade område kring Kvarnsjön samt den 

av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogen. På kartan har även Kvarnbäcken/Ryssbybäcken 

uppströms Kvarnsjön till och med inventeringsområdet markerats. 
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Kvarnbäcken/Ryssbybäcken har i vattenförvaltningen bedömts ha enbart måttlig ekologisk status och 

den uppnår ej god kemisk status. Den negativa påverkan som listas för bäcken som helhet är 

vandringshinder, dåliga kantzoner, skogsbruk, påverkan från försurning (kalkas), samt föroreningar 

och gifter (kvicksilver och PBDE) (Vattenmyndigheten et al., 2019). 

Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) med 

naturvärdesklassning 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett (1) naturvärdesobjekt med förhöjda 

naturvärden. Naturvärdena bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). Naturvärdesobjektet 

presenteras i figur 3 samt att det beskrivs nedan tillsammans med motiveringar till 

naturvärdesklassningen. 

 

Figur 3. Identifierat naturvärdesobjekt samt skyddsvärda träd inom inventeringsområdet. 
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Där kantzonen är intakt bildas ett fuktigt mikroklimat närmast bäcken. I sluttningar ner mot bäcken 

sipprar vatten fram ur marken vilket ytterligare bidrar till detta. Detta är förutsättningar som bidrar till 

att här är en artrik mossflora på stambaser och klippor. 

Inom kantzonen finns två utströmningsområden, ett på vardera sida om bäcken, där fuktiga områden 

har bildats vilket ytterligare bidrar till variationen i livsmiljöer. Genom det ena rinner en mindre bäck 

som också får vatten från ett rör som mynnar i vägbanken. Till skillnad från Ryssby/Kvarnbäcken 

hade denna bäck vid inventeringstillfället endast ett mycket svagt flöde vilket skapade stilla vatten för 

t.ex. skräddare och vattenlevande insekter. I denna bäck fanns också undervattensvegetation vilket i 

stort sett saknas i Ryssby/Kvarnbäcken p.g.a. det högre flödet där. 

Inom inventeringsområdet finns en bitvis stensatt kanal som får vatten från bäcken. Kanalen leder till 

en gammal dammvall som dock är raserad. Vid inventeringstillfället stod det vatten i kanalen men det 

var inget flöde. Bakom dammvallen, där den gamla dammen var, har bildats en skuggig och fuktig 

miljö med mycket mossor men även slänter med torv och jord där det syntes insektshål men här finns 

också skrymslen för mindre däggdjur. Bland de kulturhistoriska lämningarna finns fler spår, bl.a. en 

brunn som bör undersökas och eventuellt fyllas igen för att inte utgöra en fara för vilda djur och 

nyfikna människor.  

Till naturvärdesobjektet har även förts det tillflöde i form av ett dike som ansluter till bäcken 

västerifrån bara några meter nedströms trumman i norra delen av inventeringsområdet. Diket var vid 

inventeringstillfället i stort sett uttorkat och bedöms i sig hysa endast måttliga naturvärden i egenskap 

av tillfällig vattenmiljö när det är ett flöde. Däremot har träden runt diket lämnats och denna bård av 

främst gran och björk är en viktig del i samma gröna infrastruktur som kantzonen runt 

Ryssby/Kvarnbäcken ingår i. Denna bård binder samman bäckens kantzon med det skogsstråk som 

fortsätter mot nordväst. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Vid inventeringsbesöket noterades två naturvårdsarter. Den ena var lopplummer som liksom alla 

lummerväxter är fridlyst i hela landet och den andra vara vågig sidenmossa som är en skoglig 

signalart. Vågig sidenmossa har emellertid lågt signalvärde i dessa delar av landet (Nitare, 2000) och 

bidrar därmed inte direkt till områdets artvärde. Däremot bidrar öringen som vid flertalet tillfällen 

fångats både uppströms och nedströms inventeringsområdet, senast 2018. Öringen är en signalart för 

vattenbiotoper med bl.a. goda strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar att biotopen 

är lämplig också för många andra arter. En mer ingående inventering av mossfloran skulle sannolikt 

kunna resultera i fynd av naturvårdsarter. 

Utifrån detta bedöms området hysa ett visst artvärde. 

2
0
1
9
-
1
0
1
9
4
3
-
0
0
0
4
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
2
-
0
5



Naturinventering Lundaskog, Borås Stad 
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 

13 
 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Vattendrag hyser generellt höga naturvärden tack vare deras betydelse för både de djur och växter som 

lever i vattnet såväl som arter på land. De bidrar också till en variation i landskapet och skapar 

kanteffekter som ofta är artrikare än omgivande landskap. Vattendrag inklusive deras kantzoner utgör 

dessutom viktiga spridningskorridorer för både vatten- och landlevande djur och växter. 

Längs denna sträcka har vattendraget fortfarande ett naturligt lopp och en naturlig varierad 

bottenstruktur. Stora stenar och block skapar lugnvatten i den strömmande bäcken där fiskar kan stå 

och andra djur kan leva utan att spolas iväg. De goda flödesförhållandena med snabbt strömmande, 

syrerikt vatten är också positiva biotopvärden. Något som saknas är dock död ved i vattendraget. 

Kantzonen runt bäcken bidrar till områdets biotopvärde genom de positiva effekter den ger för 

vattenlevande organismer men också för andra vilda djur och växter som lever i, bland och av de 

miljöer och frön som träd och buskar ger. I dagsläget är vattendragets kantzon inte intakt p.g.a. den 

avverkning som bitvis skett ända fram till bäcken, något som kan leda till högre vattentemperaturer 

och erosion längs strandkanten. 

Området är en värdefull refug för både vilda djur och växter. Biotopvärdet dras dock ner av att 

området är så pass litet till ytan att kanteffekterna blir stora och att det är mycket påtagligt bullerstört, 

framförallt p.g.a. de närliggande större vägarna (Industrigatan och Göteborgsvägen).  

Hela naturvärdesobjektet är en viktig pusselbit i den gröna infrastrukturen genom att det utgör ett 

trädklätt stråk där djur kan röra sig mellan detta och andra områden. Detta värde dras dock ner av att 

den utförda avverkningen bitvis har glesat ut trädskiktet inom detta stråk. 

Den sammantagna bedömningen är att området har ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

För en säker naturvärdesbedömning av ett vattendrag behövs kunskap om bl.a. vattenkvalitet vilket 

delvis saknas i detta fall. Bedömningen blir därför preliminär. En sammanvägning av art- och 

biotopvärde ger den preliminära bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Påtagligt naturvärde 

(klass 3).  
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Lokalisering av bro 

Den bro som finns i dagsläget och som går över bäcken i sydöstra hörnet av inventeringsområdet 

behöver ersättas eller förstärkas för att möta de behov som uppstår i och med de kommande, utökade 

verksamheterna i området. Som alternativ finns att ha kvar bron i befintligt läge men förstärka den, 

något som innebär att den kan behöva breddas till ca 8 meter. Andra alternativ är att bygga en ny bro 

över bäcken i norra delen av inventeringsområdet eller att anlägga en infart till området norrifrån, utan 

att korsa Ryssby/Kvarnbäcken. 

För att minimera påverkan från bron på befintliga naturvärden finns två alternativ.  

1. En infart till området anläggs norrifrån, från området Tappen. Denna infart kommer då bryta 

det trädklädda stråket men kommer inte direkt påverka Ryssby/Kvarnbäcken. Detta alternativ 

bör vara prioriterat om den nuvarande 

bron samtidigt tas bort så att 

strandkanter och kantzon runt bäcken 

kan återställas där. Om den nuvarande 

bron kommer att behållas även om en 

infart från Tappen anläggs bör istället 

alternativ 2 nedan prioriteras. 

2. Befintlig bro förstärks för att klara 

framtida behov. Om bron behöver 

breddas bör detta göras söderut då 

bäcken redan är påverkad av en 

stensatt kant åt det hållet, samt att där 

inte finns några större, värdefulla träd 

idag. 

Oavsett vilket alternativ som väljs så är det av 

stor vikt att påverkan på det omgivande 

trädskiktet blir så liten som möjligt och att 

träd tillåts stå nära bron/infarten för att på så 

sätt minimera skadan som uppstår genom att 

trädskiktets kontinuitet bryts.  

  

 

Figur 7. Alternativa brolägen.  
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Invasiva främmande arter 

Det finns olika kategorier av invasiva främmande arter. Vissa är upptagna i EU:s förteckning vilket 

innebär att hantering av dem är reglerad medan andra inte finns med i förteckningen men ändå är 

invasiva och kan orsaka problem. Av de arter som i något sammanhang klassas som invasiva och 

främmande noterades ett bestånd av jätteloka på ca 5 x 20 meter (figur 10), jättelokan finns med i EU:s 

förteckning. 

 

 

Figur 9. Förslag på avgränsning av ekologiskt funktionell kantzon.  
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Värde för grönstruktur 

Områdets värde för grönstrukturen består dels av de funktioner det erbjuder inom området, dels av att 

området är en länk i en grön infrastruktur, som i detta fall även inbegriper en blå infrastruktur.  

Att bevara gröna oaser lika denna ger livsmiljöer för växter och djur som här får en fristad i ett för 

övrigt urbaniserat landskap. De är också till nytta för boende i närheten då naturen har en positiv effekt 

på hälsan. Därtill kan de fylla viktiga funktioner genom att dämpa flödestoppar vid kraftiga regn, 

förbättra luftkvaliteten genom att filtrera bort partiklar, sänka temperaturen lokalt m.m.  

Den blå infrastrukturen som inventeringsområdet är en del av har begränsningar då det delvis inom 

området men framförallt uppströms och nedströms finns vandringshinder i vattendraget samt i och 

med att det är påverkat genom rätning, kulvertering, onaturligt bottensubstrat, utsläpp av förorenat 

dagvatten m.m. Den negativa påverkan detta innebär minskar attraktiviteten eller ens möjligheten för 

djur att vandra i vattendraget. Samtidigt är det bitvis möjligt för vissa arter att ta sig fram och därmed 

har området ett visst värde för den blå infrastrukturen. 

 

Figur 10. Endast en förekomst av invasiva främmande arter påträffades och det var ett bestånd på ca 5x20 m med jätteloka (JL).  
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Vad gäller den gröna, landbaserade, infrastrukturen så är den söderut begränsad av Göteborgsvägen 

och österut av Industrigatan. Trots negativ påverkan genom hygget finns ändå fortfarande förbindelse 

med större områden av naturmark mot nordväst som vissa djur och växter kan nyttja som 

spridningskorridor. En förstärkning av kantzonen runt bäcken skulle också innebära en förstärkning av 

områdets både gröna och blå infrastruktur. 

Diskussion 
Trots negativ påverkan av flera olika slag från mänskliga verksamheter finns det i inventeringsområdet 

naturvärden som är värda att bevara och därtill förstärka. Inte minst är vattenmiljöer som har kvar 

naturliga strukturer på många håll en bristvara och de delar som finns kvar bör därför bevaras. Detta 

beskrivs också i standarden för naturvärdesinventering där det anges att objekt i naturvärdesklass 3 

generellt inte utgör områden som i sig själva behöver vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish Standards Institute (SIS) 2014). 

Dock är det av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden tillsammans med deras 

ekologiska kvalitéer bibehålls eller förbättras i landskapet. I ett lokalt perspektiv bidrar 

naturvärdesobjekt i klass 3 i hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är i dessa områden 

som förutsättningar och livsmiljöer för olika arter finns, till skillnad från områden som inte klassas 

som naturvärdesobjekt alls. 

Fåglar 

Inga rödlistade eller på annat sätt hotade fåglar noterades inom inventeringsområdet. Stora delar av 

området är sedan tidigare avverkat och hyser därför generellt sett låga förutsättningar som livsmiljö för 

de flesta fågelarter. Uppväxande slyskog av björk, rönn m.fl. trädslag erbjuder dock tillräckliga 

livsmiljöer för några av våra vanligaste fågelarter. De kvarvarande viktigaste fågelmiljöerna inom 

inventeringsområdet utgörs av strandskogen längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga 

delar av området är högre vad avser fåglar. Här påträffades exempelvis forsärla vid ett tillfälle, vilket 

är en indikatorart för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Huruvida den häckar inom 

inventeringsområdet är dock osäkert men sannolikt finns den som häckfågel någonstans längs med 

bäcken. För att bibehålla strandskogen som en livsmiljö för fåglar är det viktigt att tillse att området 

med skog längs med bäcken är tillräckligt bred, vilket innebär att den behöver förstärkas i dess norra 

delar (se figur 9). Andra livsmiljöer med bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i områdets 

västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. De mer enahanda centrala delarna av 

inventeringsområdet som framförallt utgörs av en uppväxande sly av lövträd hyser färre fågelindivider 

jämfört med ytterkanternas bryn- och skogzoner. Hela området är kraftigt påverkat av buller från 

omkringliggande vägar och industriområde, vilket sannolikt till viss del påverkar häckfågelfaunans 

artsammasättning i området.  
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Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Borås Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga 

och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ledning i 

markkabel utförande från Riksväg 40 till en ny station Sandlid i Borås kommun i Västra 

Götalands län. Den ska drivas med 138 kV (nominell spänning) och konstrueras för 145 

kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och 

människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Vi 

behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå: 

 Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. 

 Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. 

 Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.  

 Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning 

 

Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2019-101943 

Vi vill ha ert yttrande senast den 21 februari 2020. Skicka svaret till registrator@ei.se. 

Ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post. 

Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Haraldsson 
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