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Ägardirektiv för AB Toarpshus
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den xx 2012 och fastställda av bolagsstämman xx 2012.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i
Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen
genom
a)
bolagsordning
b)
ägardirektiv
c)
av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d)
av kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e)
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a)
protokoll från bolagsstämma
b)
protokoll från styrelsesammanträde
c)
bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d)
revisionsberättelse
e)
granskningsrapport
f)
budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

3

Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för
vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.
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Bolaget skall
- aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i
- tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet, och erbjuda ett
brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper[M1]
- arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett
den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
- svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området,
- medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande,
drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen
skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i
bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet
de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till
privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige.
Soliditet:
Soliditeten visar ett företags stabilitet och förmåga att motstå förluster och överleva på lång sikt, genom att
se hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Mäts som eget kapital dividerat med total
balansomslutning.
Avkastning på eget kapital:
Måttet visar verksamhetens avkastning under året på ägarnas kapital och kan jämföras med avkastning på
alternativa placeringar. Mäts som resultat efter finansiella poster dividerat med bokfört eget kapital.

6

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
- förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle
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- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd
ske med kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för
yttrande.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att
ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören,
nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

8

Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion.
Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och
således skall omfattas av VS:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin
under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband
med budgeten.
Kommunal författningssamling för Borås 2012

006:134

Ägardirektiv för AB Toarpshus

Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i
förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall
även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i
miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av
revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets
utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags
upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås kommun
och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex
betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i
kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna
och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.

15

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på
representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som
Kommunstyrelsen anvisar.
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Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det
innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte
bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall
frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads
internbank.

18

IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
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Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15, ändrad 1999-05-27, 2007-01-25 och xx 2012
Gäller fr.o.m. årsstämman 2012-xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Toarpshus.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större
vikt eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.600.000 kr och högst 6.400.000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 16.000 aktier och högst 64.000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter
det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

§ 16 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av
Kommunfullmäktige i Borås den xx och fastställda av bolagsstämman den xx.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i
Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen
genom
a)
bolagsordning
b)
ägardirektiv
c)
av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d)
av kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e)
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a)
protokoll från bolagsstämma
b)
protokoll från styrelsesammanträde
c)
bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d)
revisionsberättelse
e)
granskningsrapport
f)
budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

3

Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd
(nedan kallat Fristadområdet).
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för
vissa grupper. Fristadbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.
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Bolaget skall
- aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i
- tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet, och erbjuda ett
brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper[M1]
- arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett
den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
- svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området,
- medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande,
drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen
- ges möjlighet till skötsel och underhåll inom andra kommunala angelägenheter i kommunal verksamhet
inom Fristadområdet

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen
skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet
de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till
privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige.
Soliditet:
Soliditeten visar ett företags stabilitet och förmåga att motstå förluster och överleva på lång sikt, genom att
se hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Mäts som eget kapital dividerat med total
balansomslutning.
Avkastning på eget kapital:
Måttet visar verksamhetens avkastning under året på ägarnas kapital och kan jämföras med avkastning på
alternativa placeringar. Mäts som resultat efter finansiella poster dividerat med bokfört eget kapital.

6

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
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- förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd
ske med kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för
yttrande.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att
ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören,
nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

8

Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion.
Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och
således skall omfattas av VS:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin
under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband
Kommunal författningssamling för Borås 2012
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med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i
förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall
även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i
miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av
revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets
utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags
upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås kommun
och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex
betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i
kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna
och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.

15

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på
representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som
Kommunstyrelsen anvisar.
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Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det
innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte
bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall
frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads
internbank.

18

IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
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Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15, ändrad 1999-05-27, 2007-01-25 och xx 2012
Gäller fr.o.m. årsstämman 2012-xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Fristadbostäder AB.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större
vikt eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400.000 kr och högst 1.600.000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter
det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

§ 16 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Tekniska nämnden begär ett investeringsanslag på 3 097 tkr för ombyggnad
av Bryggaregatan i centrala Borås. I investeringsbudget 2012 finns det 5 800
tkr tillgängligt på investeringskontot ”Attraktiv stad” dit denna investering
hör.
Bryggaregatan avses att byggas om med bredare gång- och cykelbanor, ny
beläggning, belysning och trädplantering mm. Syftet med ombyggnadsarbetena är att öka attraktiviteten hos Byggaregatan som det naturliga stråket
för gående och cyklister mellan centrum och de södra stadsdelarna. Samtidigt
sker en upprustning av gång- och cykelstråkets förlängning mot
Katrinedalsområdet. Projektet kommer att bedrivas i enlighet med den modell
som gällt för ett flertal förskönande gatuombyggnationer i centrala Borås där
fastighetsägarna längs gatan bidrar ekonomiskt till att förverkliga idéerna.
Ombyggnationen av Bryggaregatan har efter inkomna anbud
kostnadsberäknats till 4 400 tkr varav 1 303 tkr kan täckas genom
medfinansiering av fastighetsägarna. I ett parallellt ärende på dagens
sammanträde föreslås Kommunstyrelsen att godkänna avtalen med de berörda
fastighetsägarna.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beviljat Tekniska nämnden ett
investeringsanslag på 3 097 000 kr för ombyggnad av Bryggaregatan.
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Ombyggnad av Bryggaregatan

Sida

1(1)
Datum

Ärendenummer

2012-01-12

2011/1026

Ert datum

Ert ärendenummer

Handläggare: Johan Persson
Kommunstyrelsen

Anslag för ombyggnad av Bryggaregatan - Katrinedal
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Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn, med uppehållstillstånd
Omfattning

§ 1 I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Borås Stad
förbinder sig kommunen med stöd av 30 § förordning (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att anordna boende för
ensamkommande barn.
Överenskommelsen kan omfatta, i mån av lediga platser, ensamkommande
barn som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har
meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige sk. kvotflyktingar.
§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 30 § förordning (2010:1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla totalt 8
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn.
• 4 platser finns tillgängliga från och med en 1 mars 2012
• 4 platser finns tillgängliga från och med den 25 mars 2012
§3

Kommunen ska redovisa följande:
• Beläggning på platser ska kvartalsvis redovisas på avsedd blankett

Ersättningar

§ 4 Kommunen erhåller ersättning enligt 28 § förordning (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen baseras dels
på antalet platser för barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda
platser.
Av 8 och 30 §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda
platser betalas ut varje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas på den
redovisning kommunen lämnar enligt ovan.
Tvist och brott mot överenskommelsen

§5

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part kräva rättelse.

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Socialstyrelsen i egenskap av
tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med
anledning av denna överenskommelse.

2 (2)

§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av
skriftlig uppmaning från endera part eller Socialstyrelsen kan
överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp.
§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom
förhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol.
Tider

§9

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1 mars 2012.

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med
följande uppsägningstider:
•
För villkorsändring 1 månad.
•
För upphörande 12 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är
avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för
villkorsändring vara en uppsägning för upphörande. Detta innebär att
överenskommelsen efter 12 månader från uppsägningsdagen upphör att
gälla.

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part
och länsstyrelse tagit sitt.

Ort:___________ 2012-……-…...

Ort:___________ 2012-……-…...

För Migrationsverket

För Borås Stad

…………..……………………
Namn:
Befattning:
Migrationsverket

…………..……………………
Namn:
Befattning:
Borås Stad

Ort:___________ 2012-……-…...
För Länsstyrelsen i Västra Götaland

…………..……………………
Namn:
Befattning:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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Svar på motion av Lennart Andreasson (V) ang med sikte på
stjärnorna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att komplettera Riktlinjer för stadsmiljön vad gäller hur
belysning kan utformas för att undvika ljusförorening.
Motionen förklaras besvarad.

2012-01-10

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-01-10

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0661 317
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-01-17 / bh

Programområde: 2
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2012-02-27

2009/KS0661 317

Monica Lindqvist
35 73 22
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) ang
med sikte på stjärnorna
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler
för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag utom
Revisorskollegiet, samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
5 tillstyrker, 3 avstyrker, 1 (en) anser motionen besvarad och 18 instanser har ej
svarat eller har avstått från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden anser motionen besvarad eftersom det av
Samhällsbyggnadsnämnden redan 2011 fastslagits Riktlinjer för stadsmiljön.
Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Öster och Borås Stads ungdomsråd
avstyrker motionen med hänvisning till att regler redan finns.
Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnd Norr, Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker. Miljö- och
konsumentnämnden ser positivt på en policy för utomhusbelysning och
ljusramper för reklamändamål, vilket kan vara ett stöd vid detaljplanering,
bygglovgivning och tillsyn vid klagomål på störning från belysning. Nämnden
tycker att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett uppdrag att ta fram ett förslag.
Stadsdelsnämnd Väster anser att de finns behov av komplettering av de riktlinjer
för stadsmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden antog 2011. Komplettering bör
ske med regler och information om hur belysning utformas för att undvika
ljusförorening.
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Monica Lindqvist
35 73 22
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att komplettera Riktlinjer för stadsmiljön vad gäller
hur belysning kan utformas för att undvika ljusförorening.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2012-02-27
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2009/KS0661 317

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning angående Motion med sikte på stjärnorna
Arbetslivsnämnden
Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden
Anser motionen besvarad i och med att Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni
2011 fastslagit Riktlinjer för Stadsmiljön. Nämnden poängterar trygghetsaspekten
för de människor som vistas utomhus efter mörkrets intrång, men avråder från att
ta fram ytterligare dokument som hanterar samma fråga.
Kulturnämnden
Tillstyrker. Delar motionärens syn på den s k ljusföroreningens negativa
konsekvenser. Anser att belysningsprogram för Borås Stad ska utarbetas med sund
användning av ljus, samt innehålla förslag på ljussättning ur trygghetssynpunkt och
även på platser, objekt och miljöer som staden av estetiska skäl särskilt vill lyfta
fram.
Lokalförsörjningsnämnden
Har ej avgivit yttrande.
Miljö- och konsumentnämnden
Ser positivt på en policy för utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål.
Den kan vara ett stöd vid detaljplanering, bygglovprövning och tillsyn vid klagomål
på störningar från belysning. Tycker att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett
uppdrag att ta fram ett förslag. (Svaret tolkas som tillstyrkan.)
Revisorskollegiet
Har ej erhållit ärendet för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden
Har ej avgivit yttrande.
Servicenämnden
Avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker. Bra att ett program med normer för utomhusbelysning och placering
av ljusramper för reklamändamål tas fram.

REMISSAMMANSTÄLLNING
2012-02-27
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2009/KS0661 317

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Stadsdelsnämnden Norr
Tillstyrker. Hänvisar till nya Plan- och bygglagen som gäller från 2011 i vilken bl a
framgår lovplikt vid hälso- och miljörisker som t ex bländningsrisker eller andra
störningar. Nämnden framhåller även Miljöbalkens krav på samråd, främst vid
större projekt. Samråd sker mellan Samhällsbyggnadsförvalning, fastighetsägare,
Miljöförvalning och i vissa fall Trafikverket. Nämnden anser det positivt med ett
program eller annat styrdokument för utomhusbelysning och ljusramper för
reklamändamål och menar att frågan om vilken typ av styrdokument som passar
bäst att ta fram bör diskuteras med Stadskansliet, Kvalitet och utveckling samt
Informaionsenheten.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget om att Borås Stad utformar regler och information om hur
man undviker ljusförorening. Påpekar att Samhällsbyggnadsnämnden 2011 antog
riktlinjer för stadsmiljön, i vilken ingår riktlinjer för stadens belysning samt stadens
skyltar, men att det finns behov av komplettering med regler och information om
hur belysning utformas för att undvika ljusförorening. Upplyser om att det i fall
där det kan vara störande krävs bygglov för reklamskyltning.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Öster
Avstyrker motionen mot bakgrund att Samhällsbyggnadsnämnden i ett tidigare
beslut fastställt riktlinjer för stadens belysning och ljusmiljöer som
överensstämmer med motionärens förslag.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen tillstyrks.
Tekniska nämnden
Gatubelysning omfattas redan idag av ett regelverk och ytterligare regler erfordras
ej och avstyrker därför motionen.
Reservation från minoritetsgruppen
Riktlinjer kan behövas för LED-skyltar, ljusramper och effektbelysning varför
motionen tillstyrkes till denna del. Riktlinjer kan inrymmas i stadsmiljöprogrammet
och tillämpas vid bygglovgivning.

REMISSAMMANSTÄLLNING
2012-02-27

2009/KS0661 317

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Utbildningsnämnden
Avstår från yttrande.
BoråsBorås AB
Avstår från yttrande.
Borås Djurpark AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Elnät AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Energi och Miljö AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås kommuns Parkerings AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Lokaltrafik AB
Avstår från yttrande.
AB Bostäder
Avstår från yttrande.
Upplyser om att bolagets utomhusbelysning de senaste åren förnyats i flera
bostadsområden med inriktning på både bättre belysning ur trygghetssynpunkt och
på mer energieffektiv belysning.
Fristadbostäder AB
Har ej avgivit yttrande.
Industribyggnader i Borås AB
Har ej avgivit yttrande.
AB Sandhultsbostäder
Har ej avgivit yttrande.
AB Toarpshus
Har ej avgivit yttrande.
Viskaforshem AB
Har ej avgivit yttrande.
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REMISSAMMANSTÄLLNING
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2009/KS0661 317

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Borås Stads Ungdomsråd
Avstyrker motionen, med hänvisning till Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön som
antagits i juni 2011, vilken beskriver hur stadens ljussättning, golv eller
uteserveringar ska se ut. Ungdomsrådet ser det positivt att det finns riktlinjer för
effektiv användning av utomhusbelysning.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Har ej avgivit yttrande.
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Yttrande över Transportstyrelsens förslag om ändring av
bestämmelserna om miljözoner i trafikförordning
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-02-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-02-15

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0862
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033 35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-02-09 / bh

Programområde: 2
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2011/KS0862

Peter Skoglund
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Transportstyrelsens förslag om
ändring av bestämmelserna om miljözoner i
trafikförordning
Kommunstyrelsen har inhämtat synpunkter från Miljö- och konsumentnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Transportstyrelsens förslag är ett
klargörande av reglerna och tillstyrker därför förslaget.
Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden tillstyrker också
förslaget.
Kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillägga och tillstyrker därför förslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

SP3
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Begäran om planändring Nordskogen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-02-13

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0143 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 35 70 57
Datum/avdelningschef: 2012-02-07 / bh

Programområde: 2
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2012/KS0143 214

Karin Johansson
35 70 57

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om planändring Nordskogen
I samband med planeringen av förbifart Sjöbo gjordes även detaljplan för
industrimark utmed förbifarten. Kostnaderna för att iordningsställa marken
på östra sidan om vägen bedöms nu överstiga intäkterna och är i dagsläget
orimligt att exploatera.
Genom att ändra gatusträckningen inom industriområdet skulle etapp 1,
ca 14 ha mark, kostnadsmässigt hamna i nivå med kommande intäkter vid
tomtförsäljning.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för hela industriområdet öster om förbifarten.
Planändringen bedöms kunna drivas med enkelt planförfarande. Området
bedöms vara iordningställt och klart för markförsäljning 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Översiktskarta

Copyright Boras Stad

Skala 1:20000

0

200

400

600m

Senare etapp

Etapp 1
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Synpunkter på ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
vindkraftverk vid Borgstena
Länsstyrelsen önskar synpunkter från Kommunstyrelsen Borås Stad på ansökan från Borås Energi och Miljö AB om
att bygga gruppstation med som mest 5 vindkraftverk vid Borgstena. Kommunstyrelsen har synpunkter på att materialet
behöver kompletteras främst beträffande fåglar, buller och visualisering, samt vill påtala de särskilda skrivelser med
protester och oro som inkommit från privatpersoner och föreningsliv..
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-02-13

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-02-13

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0768 370
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-02-07 / bh

Programområde: 2
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2009/KS0768 370

Monica Lindqvist
033-35 73 22
Miljöskyddsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Synpunkter på ansökan vid prövning enligt
miljöbalken avseende ansökningar från Borås
Energi och Miljö AB om tillstånd för
vindkraftverk vid Borgstena
Kommunstyrelsen anser att underlaget till Ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till vindkraft för sökande Borås Energi och Miljö AB med
länsstyrelsens diarienummer 551-34405-2011 behöver kompletteras.
Kommunstyrelsen har vid intern remiss tillfrågat Miljö- och konsumentnämnden
och Samhällsbyggnadsnämnden kring frågan.
Miljö- och konsumentnämnden anser inte att Borås Energi och Miljö AB i sitt
material lyckats visa hur de planerade verken kommer att påverka det viktiga
fågelsträcket. Enligt ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås” bör
allmän försiktighet råda i det aktuella området och nämnden anser att sökanden
bättre ska visa på hur detta har beaktats. Vad blir skillnaden vid en alternativ
placering? Hur kommer stäckningen påverkas vid en etablering? Kommer
fåglarna att välja en annan väg? Beräkningen om antal fåglar som riskerar dödas
vid kollision anses inte övertygande. Vilka avvägningar har gjorts så att de
negativa konsekvenserna uppvägs av de allmänna intressena? Vilka åtgärder
kommer bolaget vidta om uppföljning och kontroll visar ett sämre utfall än
beräknat? Eftersom konflikterna i detta område framför allt gäller flyttande fåglar
krävs betydligt mer utförlig konsekvensbeskrivning på denna punkt för att på
övertygande sätt visa positiva och negativa konsekvenser samt ge en
sammanfattande bedömning av om vindkraften är förenlig med fågellivet i
området.
Miljö- och konsumentnämnden har också synpunkter på att bullernivå för
fastigheten Lilla Stockared tangerar de riktvärden som finns för buller vid
bostäder. Vid bullerberäkningar finns alltid en viss mätosäkerhet. Nämnden
anser därför att marginalerna bör vara större än vad som tillämpas i detta fall och
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anser att bolaget ska visa hur ljudnivåerna vid fastigheten Lilla Stockared kan
minska.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att underlaget är tillräckligt för att avgöra
vindkraftparkens lokalisering.
Till Kommunstyrelsen har även inkommit ett flertal skrivelser med protester eller
där man framfört oro specifikt kring vindkraftpark i Borgstena. Skrivelser har
kommit både från enskilda boende och samt från föreningen Bevara Nossans
Dalgång. Föreningen anser (med närmare 700 namnunderskrifter både från
boende i Borgstena och från tex Borås, Göteborg, Halmstad, Haninge och
Västerås) att vindkraftparken inte bör byggas eftersom den förstör ett vackert
landskap, förstör rekreationsmöjligheter, förstör en känslig biotop, förstör för
närboende och förstör för kulturmiljövärden.
Kommunstyrelsen har också synpunkter på den visuella beskrivningen. Den 3Danimering längs väg som efter förfrågan erhållits via länk kändes inte som den
var färdigbearbetad med träd symboliserade av kompakta gröna ”isberg”. De
fotomontage som ingår innehåller inga av de punkter som bolagets konsult i
tidigt skede fått tips om att de kunde vara värdefulla – punkter som folk troligen
känner igen även om de på kartan ligger långt från den tänka parken tex
vägkorsning vid Vänga, vägkorsning i Tämta, Tärby kyrka och från norra änden
på Fristad tätort. Även om bolaget gör bedömningen att inget syns från dessa
platser så vore det värdefullt att i så fall få veta det.
Sammanfattningsvis ser Kommunstyrelsen i Borås Stad behov av
kompletteringar främst kring konsekvenser för flyttande fåglar, bullernivåer vid
bostäder och vill samtidigt påtala det stora engagemanget och oron från boende
och föreningsliv kring vindkraftprojekt i Borgstena.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
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Yttrande över planavdelningens verksamhetsplan 2012
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument
för att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser och miljöåtgärder i en
växande kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till
att stärka kommunens konkurrenskraft.
Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar
på detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste.
Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete.
Behovet av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året.
Så har det alltid varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa. I
Samhällsbyggnadsnämndens remiss ges 21 planer högsta prioritet, 27 planer prioritet två och 8 planer prioritet tre. Dessutom har 25 planer hamnat under
gruppen oprioriterade planuppdrag. Kommunstyrelsen har i huvudsak inget att
erinra mot nämndens prioritering men vill ge följande kommentarer:
Prioritet 1
Nr 10, Göta, Silverpoppeln
På grund av närheten till reningsverket kan projektet inte genomföras varför
uppdraget skall ligga under oprioriterade planuppdrag.
Nr 11, Norrby, Gjutaren och Verkmästaren
Kommunstyrelsen vill påminna Samhällsbyggnadsnämnden om att fullmäktige
har att ta ställning till ett planprogram innan detaljplanearbetet inleds.
Nr 14, Sandared, Sandared 1:81
Innan Samhällsbyggnadsnämnden påbörjar planarbetet skall Kommunstyrelsens
besked om avgränsningen och preciseringen av planuppdragets omfattning inväntas.
Nr 17, Sjömarken, Räveskalla 1:666
Kommunstyrelsen har 2011-12-12 meddelat Samhällsbyggnadsnämnden att den
inte har gett i uppdrag att upphäva planen.
Prioritet 2
I prioritetsgrupp 2 har fyra va-saneringsplaner inplacerats. Kommunstyrelsen
anser att detta är en alltför passiv hållning i viktiga miljöfrågor och vill att uppdrag nr 32 Bosnäs och nr 43 Viareds sommarstad skall placeras i prioritetsgrupp 1.
Nr 22, Centrum, Hugin
Kommunstyrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet men att det troligtvis kommer att ske under året.
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Nr 28, Strategisk plan för Sjöbo
Kommunstyrelsen vill bara påminna om att den bär ansvaret för strategiska planer och att Stadskansliet är ansvarig gentemot styrelsen.
Nr 36, Ebbared, Ebbared 2:48
Styrelsen vill påminna nämnden om att planen skall göras med plankostnadsavtal. Kan inte ett sådant avtal träffas skall uppdraget avslutas.
Nr 45, Viskafors, Pumpkällehagen
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet enligt kartan men att det troligtvis kommer att ske under året. Det finns dock ytterligare ett uppdrag som stämmer med texten men inte med kartan. Kommunstyrelsen anser att endast ett av dessa skall finnas i prioritetsgrupp 2.
Nr 47, Dalsjöfors, Tummarp 1:78
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet.
Prioritet 3
Nr 49, Fristad, Kullasand
Arbetet med detaljplanen bör invänta resultatet av den strategiska planen för
området Fristad och skall därför placeras i gruppen oprioriterade uppdrag.
Oprioriterade planuppdrag
Nr 60, Centrum, Krokshall
Kommunstyrelsen vill påminna Samhällsbyggnadsnämnden om att fullmäktige
endast har tagit ställning till planprogrammet öster om Sven Erikssonsgatan,
vilket innebär att det inte finns något detaljplaneuppdrag för Krokshallsberget.
Nr 63, Frufällan, Gingri-Äspered 2:4
Arbetet med detaljplanen bör invänta resultatet av den strategiska planen för
området Sparsör – Frufällan – Tosseryd.
Nr 66, Tosseryd, Rännekulla 1:3
Arbetet med detaljplanen bör invänta resultatet av den strategiska planen för
området Sparsör – Frufällan – Tosseryd.
Nr 67, Östermalm, Samariten 4
Kommunstyrelsen har nyligen gett i uppdrag till både Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden att föreslå åtgärder som ökar framkomligheten för
kollektivtrafiken. Denna plan är just en sådan åtgärd som är mycket angelägen ur
miljösynpunkt och skall därför placeras i prioritetsgrupp 1.
Nr 75, Sjömarken, Viared 8:40
Uppdraget borde avslutas med tanke på skyddsavstånden från riskobjekten i
Sjömarken.
Nya planuppdrag
Under 2012 kan nämnden förvänta sig att få följande planuppdrag:
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Nordskogens industriområde,
Kostnaderna för att iordningsställa marken bedöms nu överstiga intäkterna och
är i dagsläget orimligt att exploatera. Genom att ändra gatusträckningen inom
industriområdet skulle etapp 1, ca 14 ha mark, kostnadsmässigt hamna i nivå
med kommande intäkter vid tomtförsäljning.
Kommunstyrelseuppdrag som inte medtagits i verksamhetsplanen
Kommunstyrelsen önskar få en förklaring till varför följande uppdrag inte återfinns i verksamhetsplanen:
Fristad, Längjum 1:74,
Den 7 februari 2011 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för att möjliggöra för en väg in i området och nå även
de södra tomterna.
Jössagärdet 5 och 6 (tomten 8)
Den 19 september 2011 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplanen för att kunna genomföra önskad fastighetsbildning.
Kråkhult 1:2 m.fl, Dalsjöfors
Den 10 november 2007 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplanen i syfte att ge samtliga allmänna platser inom planen enskilt huvudmannaskap.
Övrigt
Kommunstyrelsen vill passa på tillfället att påminna Samhällsbyggnadsnämnden
att om reglerna för kostnadsansvaret för utredningar i samband med planarbetet.
Planarbete som omfattar privat mark betalas av den privata exploatören medan
planarbete som omfattar kommunal mark betalas med Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag.
Styrelsen vill också uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden om att en del
planuppdrag är 5 år eller äldre. Det kan finnas anledning att ifrågasätta om initiativtagaren fortfarande är intresserad av att genomföra intensionerna i uppdraget.
Slutligen saknar styrelsen uppgifter om de trafikplaneringsuppdrag som åligger
nämnden.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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1. Mål: Kort, Klart,
Kraftfullt, Känsla!

4. Uppdragstyper

Den fysiska planeringen är ett kommunalt instrument för
en samhällsutveckling mot målet att Borås ska vara en bra
kommun att bo och arbeta i samt att besöka. Samhällsutvecklingen ska ske hållbart med helhetssyn och god gestaltning. Dagens krav på miljöhänsyn och kretsloppsanpassade
lösningar ska beaktas.

Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska

4.1 När ska detaljplan upprättas?

Planarbetet ska bedrivas eﬀektivt med rätt kvalitet, kreativitet och resultatinriktning. Ledorden är Kort, Klart,
Kraftfullt och med Känsla! Handlingar och informationer
ska vara tydliga, åskådliga och belysande. Texten ska vara
anpassad för mottagaren. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet.

2. Styrande dokument
Förutom Plan- och bygglagen och Miljöbalken har Kommunfullmäktige i olika beslut gett riktlinjer för den fysiska
samhällsplaneringen, bl a Översiktsplan06 (juni 2006),
Grönområdesplanen (april 1995), Agenda 21 - lokalt
handlingsprogram (februari 2000), Stadsbyggnadsprogram
(augusti 2003). Många riktlinjer sammanfattas i Borås
Stads miljömål för god bebyggd miljö (mars 2008).

upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter. Enligt plan- och bygglagen som styr planeringen
i Sverige, ska markens lämplighet för bebyggelse och dess
utformning prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför
göras för ny sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka
byggnad vars användning får betydande inverkan på
omgivningen. En detaljplan kan även behöva upprättas för
beﬁntlig bebyggelse då någon vill ändra användningen eller
om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den
ska bevaras.
4.2 Reglering av markanvändning
I detaljplan regleras markanvändningen på ett juridiskt
bindande sätt. En detaljplan som vunnit laga kraft gäller
ända tills den upphävs eller ändras. Efter genomförandetiden har gått ut kan ändring eller upphävande av detaljplan ske utan att ersättning för förlorade planrättigheter
behöver betalas ut.
I detaljplan vägs enskilda och allmänna intressen mot
varandra. Avvägningen mellan enskilda och allmänna
intressen ska enligt Europakonventionen vara rimlig eller
proportionerlig, den så kallade proportionalitetsprincipen.
4.3 Begäran om planläggning

3. Arbetsformer
Planprocessen är komplicerad och starkt lagstyrd. Från
planarbetets början till planens antagande tar det ofta mer
än ett år, ibland ﬂera år. Arbetet med planuppdragen utförs
eﬀektivt och målinriktat. Övriga förvaltningars synpunkter inhämtas i ett tidigt skede. Förvaltningsövergripande
projektgrupper träﬀas under planarbetet. Det är viktigt
att alla deltagare arbetar aktivt inom sina kompetensområden. Det breda arbetssättet tillämpas för att klargöra mål,
syfte och vilka problem som kan uppstå i varje uppdrag.
Den samlade kunskapen hos deltagarna borgar för ökad
kvalitet. Eﬀektiviteten ökar genom att med ett kreativt och
konstruktivt arbetssätt lösa planfrågorna successivt eller
avbryta planarbetet om skäl för det framkommer, innan
onödigt arbete lagts ner på projektet. Deltagarna från de
olika förvaltningarna håller sina presidier kontinuerligt
underrättade om arbetet. Även sakägare och övriga berörda
av planarbetet ges tillfälle att lämna synpunkter under
planarbetet. De kan även bidra till insikt om det unika
hos orten och förståelse för de lokala förhållandena.

Initiativet till ändring av detaljplan eller ny planläggning
kan komma från såväl kommunen som från privata intressenter. Det är angeläget att den som begär ett planbesked
verkligen har en roll vid genomförandet av planen. Begäran
görs på enkla och översiktliga handlingar. För att kommunen ska ges möjlighet till en bedömning om förutsättningarna för planläggningen, ska begäran innehålla en beskrivning av ändamålet med åtgärden, en karta som visar det
aktuella området samt i förekommande fall ett byggnadsverks karaktär och ungefärliga omfattning. Utöver dessa
minimikrav har sökanden möjlighet att bifoga ytterligare
underlag som gör det lättare för kommunen att bedöma
lämpligheten av begärd åtgärd.
Om en begäran om bygglov följer gällande detaljplan men
åtgärden ändå prövas olämplig, kan Samhällsbyggnadsnämnden uppskjuta prövningen av begäran i två år. Under
den tiden måste den gällande planen upphävas eller ny plan
vara klar.
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Tidsbegränsade bygglov för tillfälliga åtgärder meddelas
ibland i strid mot gällande detaljplan. Vissa åtgärder kan
visa sig vara av permanent karaktär. Innan det tidsbegränsade bygglovet går ut måste avgöras om detaljplanen ska
ändras eller om tiden kan förlängas.
4.4 Planbesked
När begäran om planbesked har inlämnats ska kommunen
besluta om planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet
ska framgå när arbetet bedöms vara klart. Om kommunen
inte avser att påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till
detta anges i planbeskedet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram det beslutsunderlag som behövs för beslut om positivt eller negativt planbesked. Mål, syfte och vilka eventuella problem som kan
förutses och om de är möjliga att klara bedöms i en projektplan som upprättas i samråd med berörda förvaltningar.
Stadskansliet redovisar om riksintressen kan vara berörda
och om begäran överensstämmer med översiktsplanen och
andra policydokument avseende markanvändning. Däremot
är inte avsikten att problemen ska lösas i detta skede. Om
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked
genomförs de studier som är relevanta under planprocessen.

4.5 Detaljplaner
Planarbete påbörjas tidigast när Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked. Detaljplaner kan
upprättas med enkelt planförförande, EPF, eller normalt
planförfarande, NPF. Planprogram kan vara det första
steget vid upprättande av detaljplan med normalt planförfarande. Planprogrammet ska inte vara mer omfattande än
ärendets betydelse kräver.
En behovsbedömning ska göras enligt Plan- och bygglagen.
Det kan göras i program- eller i samrådsskedet. Bedömningen ska visa om planen har sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömningsprocess med upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) erfordras eller inte. I
behovsbedömningen ska de miljöaspekter tydligt redovisas
som ligger till grund för ställningstagandet, dvs. miljöpåverkan av den verksamhet som planen tillåter samt planområdets och omgivningens känslighet för störningar.

Planbesked

Planbesked

Planförslaget utarbetas

Samråd

Delegationsbeslut av planchefen
info till SBN

Samråd

Handlingarna
frädigställs
Underrättelse
Delegationsbeslut av planchefen,
info till SBN

Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar om granskning

Utlåtande

Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden
antar detaljplanen

Antas av Samhällsbyggnadsnämnden
alt godkänns av SBN och antas av KF

3 veckors överklagandetid

3 veckors överklagandetid

Laga kraft

Laga kraft

Enkelt planförfarande - EPF
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Samrådsredogörelse

Normalt planförfarande - NPF
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4.6 Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser ska säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har
detaljplan. Endast ett begränsat antal frågor regleras.
Det innebär att det inte alltid är nödvändigt att upprätta
detaljplan för att nå det avsedda resultatet med kommunens planarbete. Där områdesbestämmelser ger tillräcklig
styrning av bebyggelseutveckling eller bevarande, upprättas sådana. Områdesbestämmelser ger inte byggrätt.

Alla medarbetare på planavdelningen deltar i olika arbetsgrupper som har till uppgift att föreslå förbättringar av
verksamheten. Inom avdelningen gäller det bl a planhandlingarna, eﬀektiv planprocess, riskhantering behovsbedömningar m m. Tillsammans med andra avdelningar och
förvaltningar deltar vi i arbete med bullerpolicy, terränganpassning, genomförandefrågor, digitalt bildarkiv och
utveckling av Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida.

5. Plankostnader

4.7 Yttranden
Under året bereder avdelningen Samhällsbyggnadsnämndens svar på ett antal remisser från andra nämnder,
myndigheter eller statliga verk.
4.8 Projekt
De projekt planavdelningen deltar i är till viss del återkommande, t. ex. Stadsbyggnadspriset och friskvårdsuppdraget. Det kan även vara unika och tidsbegränsade
projekt som kulturmiljöprogram för Borås stad, GIS,
ekologisk dagvattenhantering, policy för hantering av
traﬁkbuller, översvämningskartering, överföring av hemsidan med ny graﬁsk proﬁl etc. För närvarande pågår ett
antal projekt med representation från planavdelningen
t ex grönområdesplanen och översiktlig/strategisk planering som Stadskansliet ansvarar för. ”Stadsmiljön i det
oﬀentliga rummet” och tredimensionella ( 3D) analyser
av förtätning av centrala staden ansvarar planavdelningen
för.
4.9 Verksamhetsutveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett Miljöoch kvalitetsledningssystem för samtliga verksamheter.
Detta ska vara ett levande verktyg för ständig förbättring.
Kvalitetsrevisioner genomförs.
Planavdelningen har sedan länge rutiner och mallar
för planinnehåll och planprocess. En kvalitetsmanual
för planavdelningen har utarbetats som bl a formulerar
kvalitetskrav utifrån kontorets och avdelningens mål samt
redovisar metoder för att leva upp till kraven. Rutin för
utvärdering av planarbeten har tagits fram. Dessa revideras successivt.

Planavgiften beräknas enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Kostnaden för planupprättandet är en del av
bygglovavgiften och tas vanligen ut i efterskott.
För planer som den enskilde exploatören har största nyttan
av betalas planavgiften i förskott. Då upprättas planavtal
mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören.
Planavtalet reglerar planarbetets genomförande och kostnad. Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planframställningen. Upprättandet av planhandlingar sker normalt med egen personal.
För vissa ärenden anlitas en plankonsult. Administration
och upprättande av utlåtande över inkomna skrivelser svarar samhällsbyggnadsförvaltningen för. Exploatören svarar
för planavgiften, grundkarta och fastighetsförteckning
samt nödvändiga utredningar för t ex miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon, arkeologi, riskanalys eller
buller.
Planavtal tillämpas inte om kommunen har för avsikt att
gå in som enda hyresgäst hos en privat exploatör och inte
mot kommunala bolag eller stiftelser. Är avsikten att kommunen ska hyra en mindre del av byggnaden, tillämpas
plankostnadsavtal med exploatören.
Beräkningen av plankostnaden i planavtal sker med stöd
av taxan för Samhällsbyggnadsnämnden. Beräkningen kan
antingen utgå från tidsåtgång för att genomföra uppdraget,
de byggrätter som planen bedöms innehålla eller den plankonsultkostnad plus administrativa kostnader som orsakas
av uppdraget.
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6. Kulturmiljö och
arkitektur
6.2 Kulturmiljövård
Stadsantikvariens huvudarbetsuppgift är att medverka med
specialkompetens i detaljplaner, bygglovberedning och rådgivning i byggnadsvårdsfrågor. Genom informationsinsatser, som t ex föreläsningar och stadsvandringar, förbättras
invånarnas och byggaktörernas kunskap om och förståelse
för det byggda kulturarvet i Borås Stad.
Under året inleds en revidering av byggnadsinventeringen
från 1997-98. Den ska även göras tillgänglig på Internet bl a
via Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida. Vidare kommer fokus att ligga på att försöka styra Länsstyrelsens bi-

6

dragsmedel för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
till objekt i Borås stad och att utföra antikvariska kontroller
i de fall där bidrag bifalles. Stadsantikvarien kommer även
att leda ett projekt som ska introducera en ny bilddatabas
för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
6.3 Arkitektur och stadsbyggnadsprogram
I Borås Stads miljömål för god bebyggd miljö anges att
ett arkitekturpolitiskt program som belyser estetiska och
kulturhistoriska värden ska upprättas.
6.4 Stadsbyggnadspris
Tillsammans med andra intressenter i Borås Stad delar
Samhällsbyggnadsnämnden periodvis ut stadsbyggnadspris. Det är en premiering av värdefulla bidrag inom stadsbyggnadsområdet i kommunen.

Borås Stad: Samhällsbyggnadsförvaltningen

7. Uppföljning av
verksamhetsplanen 2011
Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Förstudier

22

16

11

Programsamråd

1

3

2

Program godkänns

0

1

2

Plan med enkelt förfarande, samråd

2

1

3

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas

4

1

2

Samråd normalt planförfarande

13

6

14
5

Planavdelningen

Granskning normalt förfarande

6

9

Plan med normalt förfarande antas/godkänns

10

15

6

Samråd områdesbestämmelser

0

0

0

Utställning områdesbestämmelser

0

0

0

Områdesbestämmelser antas/godkänns

0

0

0

Utredning

4

2

4

Yttrande

12

6

11

8 . Medarbetare på
planavdelningen
Medarbetarnas namn förkortas på följande sätt:
Tord Lundborg

Tord

Planchef

Anders Johansson

Anders

Planarkitekt

Andreas Klingström

Andreas

Planarkitekt

Elisabet Clementson

Elisabet C

Planarkitekt

Elisabet Fjellman

Elisabet F

Planarkitekt

Jonas Hallberg

Jonas

Planarkitekt

Kristine Bayard

Kristine

Planarkitekt

Åsa Hagnestål

Åsa H

Planarkitekt

Åsa Åkesson

Åsa Å

Planarkitekt

Fredrik Hjelm

Hjelm

Stadsantikvarie

Per Bratthammar

Per

Traﬁkplanerare

Vakant

Planarkitekt

PLANAVDELNINGEN

Tord Lundborg

Andreas Klingström

planchef

planarkitekt
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Planuppdrag och prioriteringar 2012
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Borås Stad: Samhällsbyggnadsförvaltningen

9. Prioritetslista uppdrag
Planuppdragen är placerade i tre prioritetsgrupper. De

Grunder för prioritering
Planuppdragen prioriteras efter nedanstående mål:
Befrämja sysselsättning

uppdrag som aktivt planarbete bedrivs i under verksamhetsåret har prioritet 1. Om det ﬁnns utrymme, kommer

Skapa attraktivt boende, minst 10 lägenheter

aktivt planarbete även att bedrivas i uppdrag med prioritet

Klara kommunal service

2. Uppdrag med prioritet 3 bedöms endast i undantagsfall
vara föremål för aktivt planarbete. En fjärde kategori är

Möjliggöra infrastrukturprojekt

uppdrag som är helt oprioriterade, i dessa uppdrag bedrivs
inget aktivt arbete under året.

Förbättra miljön

I några planuppdrag som intressenten har eget intresse av
att genomföra, kan plankonsult upprätta planhandlingarna
och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvara för planadministrationen.

Bevara kulturmiljöer
Slutföra påbörjade uppdrag

9.1 Detaljplaner med prioritet 1

Prioritet 1,
1
2

21 planuppdrag

SDN
Norr

Uppdrag
Nummer Planarkitekt
Centrum, Pallas 1 (Åhlénshuset) P 16/09 Elisabet F

Norr

Centrum, Ulysses, Uranus m.fl.

P 13/10

Elisabet C

Centrum, Uranus (Cernera)

P 07/09

Åsa Å

Biträdande Kommentar
Lägenheter Kvadratmeter
Elisabet C
Centrum, bostäder. Konsult 130 läg
12 000 kvm
DTH
Åsa Å
Parkeringshus, blandade
40läg
Befintliga lokaler
funktioner.
Elisabet C
Kontor

Centrum, Vitsippan

P 02/11

Åsa Å

Elisabet C

Bostäder, centrum

Fristad, Fristads Torg

Åsa Å

Utbyggnad av butik.

Sparsör, Paradis 1:4

BN2011- Kristine
616
P 39/05 Kristine

Anders

Dammsvedjan, Svedjegatan S

P 04/10

Elisabet C

Jonas

Druvefors, Nejlikan 3

P 07/10

Elisabet F

Anders

Förskola, bostäder,
anslutning till rv 42
Förskola, bostäder, LSS,
väg
Bostäder,

Göta, Vinrankan

P 14/10

Andreas

Anders

3 Norr
4 Öster
5 Norr
6 Norr
7 Väst
8 Väst
9 Väst
10 Väst
11 Väst
12 Väst
13 Väst
14 Väst
15 Väst
16 Väst
17 Väst
18 Väst
19 Väst
20 Öst
21 Öst

Göta., Silverpoppeln

BN2011- Andreas
902
Norrby, Gjutaren o Verkmästaren BN20111623
Norrby, Solosången
P 03/11 Åsa H
Sandared, Sandared 1:614, (fd
station och magasin)
Sandared, Sandared 1:81
Sandhult, Hällered 1:33, ASTA
Sjömarken, Räveskalla 1:25
(Sandhultsbostäder)
Sjömarken, Räveskalla 1:666.

P 11/10

Jonas

Elisabet C

Mottagningsstation, väg,
bostäder
Förskola 5 avd

130 läg

5 400 kvm

40 läg

1 200 kvm

40 läg

1 200 + 600 kvm

110 läg

200 kvm

70 läg
1 000 kvm

Global sustainable village
Andreas

LSS, bostäder

Hjelm

Bevarande av station m m

P 11/10
BN2011- Elisabet F
1326
P 12/07 Jonas

Kristine

Omvandling av
industriområde
Provbana. Konsult Ramböll

Andreas

Bostäder, centrum

P01/10

Anders

Elisabet F

Badstuga vid stranden

P 11/09

Jonas

Åsa Å

Bostäder

Viared, Viared 8:104 (Viared
Strand m m)
Viskafors, Rydboholm 1:451
(Kraft- o reningsverk)
Brotorp, Kadriljgatan

P 14/09

Andreas

P 06/10

Elisabet C

Anders/Kristi Industri
ne
Elisabet F
Bostäder, LSS

Trandared, Kransmossen

P 05/10

Karin

Jonas

Verksamhetsplan 2012

Förskola

10 st

600 kvm
650 kvm

100 läg

700 kvm

40 st

10 läg

600 kvm
600 kvm
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9.2 Detaljplaner med prioritet 2

Prioritet 2,
SDN
22 Norr
23 Norr
24 Norr
25 Norr
26 Norr
27 Norr
28 Norr
29 Norr
30 Norr
31 Norr
32 Väst
33 Väst
34 Väst
35 Väst
36 Väst
37 Väst
38 Väst
39 Väst
40 Väst
41 Väst
42 Väst
43 Väst
44 Väst
45 Väst
46 Öst
47 Öst
48 Öst

10

26 planuppdrag

Uppdrag
Centrum, Hugin
Centrum, Viskaholm (
Steen&Ström)
Fristad, Kvarbo-Hästhagen

Nummer Planarkitekt
BN2011508
P 02/09 Elisabet F

Biträdande Kommentar
Bostäder

P 28/07

Anders

Elisabet F

Norrmalm, Norrmalm 1:1,
(Borgareskogen)
Norrmalm, Norrmalm 1:1,
(Ynglingagatan)
Salängen, Nötskrikan

BN2011- Åsa H
1495
BN nytt Åsa H

Strategisk plan för Sjöbo
(Fristadvägen mm)
Sparsör, Fristads Klockarbo
(Hovalida Norra)
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10

P 40/06

Lägenheter Kvadratmeter
30 läg

Centrum

20 000 kvm

VA-sanering, bostäder

40 st

Bostäder

24 läg

Bostäder

50 läg

100 läg

Andreas

P 31/05

My-Linda
Stadskansliet
Kristine

Bostäder, undantogs från
PA Halls
Blandade funktioner

Anders

VA-sanering, bostäder

40 st

P 21/10

Elisabet F

Jonas

Bostäder

60 st

Villastaden, Trasten 1

P 34/07

ÅsaÅ

Bostäder. Konsult DTH

20 läg

Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl.

P 02/06

Kristine

Anders

VA-sanering, bostäder

Kristine

Hjelm

Bevarande inför försäljning

Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl.
Centrum, Astern

Druvefors, Solrosen 6
Ebbared, Ebbared 2:48
Göta, Bockasjö
Göta, Osdal 3:2 (Kristiansfält)

P 17/10

Andreas

BN2011Andreas
1560
P 04/07 Anders
BN2011- Kristine
795
P 03/09 Andreas

Vårdboende

100 läg

Elisabet C

Bostäder

70 st

Elisabet F

Anders

Omvandling
fritidshusområde
Ändrad användning.
Konsult DTH
Ny stadsdel

1500 läg

Jonas

Göta. Lusharpan
Hedvigsborg,
Hestra Parkstad, Kantaten
(Hestra sjukhem)
Sjömarken, Norra Gränsvägen

BN2011- Elisabet C
616
P 17/06 Anders

Jonas

Återvinningscentral tidsbegr
lov
Handel

Åsa

Bostäder

100 läg

P 10/09

Jonas

Andreas

Bostäder

30 st

Åsa Å

Jonas

Viared, Viared 8:104 (Viared
Sommarstad)
Viared, Viared Östra

P 15/09

Andreas

Åsa

VA-sanering, bostäder,
förskola
Verksamheter

Viskafors, Pumpkällehagen

P 11/07

Elisabet C

Andreas

Bostäder

15 läg

Dalsjöfors, Gårda

BN2011- Anders
10
P 09/07 Kristine

Andreas
Anders

Omvandling
industriområde,
Förskola, grupphus

20 läg

P 30/07

Jonas

Bostäder

40 st

Dalsjöfors, Tummarp 1:78 m.fl
(Badhusvägen/Hyacintvägen)
Hässleholmen, Brämhults-Kärra
1:4 (Hyberg)

Elisabet F

Borås Stad: Samhällsbyggnadsförvaltningen

9.3 Detaljplaner med prioritet 3

Prioritet 3,
SDN
49 Norr
50 Norr
51 Väst
52 Väst
53 Väst
54 Väst
55 Öst
56 Öst

8 planuppdrag

Uppdrag
Fristad, Kullasand

Nummer Planarkitekt
P 29/07

Biträdande Kommentar
Uppdrag
VA-sanering

Sparsör, Sölebo

P 12/05

Anders

Bostäder

Hedared, Hedared 2:44
(Stavkyrkan)
Norrby, Byttorpshörn

P 23/07

Elisabet F

P 22/10

Sandared, Sandhults Rydet 1:24 P 16/10
(Sandhultsbostäder)
Tullen, Triangeln 8 m.fl.
P 11/06

Kristine

Åsa H

Åsa Å

Fastighetsreglering. Konsult
Mark&landskap
Bostäder

Elisabet F

Jonas

Bostäder

Hjelm

Bevarande, bostäder
Industri, dela i två
områden? Konsult DTH
Bostäder, vårdboende

Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl.

P 23/08

Uppdrag

Sörmarken, Hulta ängar

P 18/06

Uppdrag

Uppdrag
Alideberg, Glesvingen (Abecita)

Nummer Planarkitekt
P 36/06

Biträdande Kommentar
Uppdrag
Centrum

Bredared, Bredared 2:20 (Rani
Metall)
Bredared, Prästgård 1:44

P 03/06

Uppdrag

Industri

P 01/05

Uppdrag

Bostäder

P XX/09

Program ej
antag
Elisabet F

Bostäder, centrum

Lägenheter Kvadratmeter

9.4 Oprioriterade detaljplaner

Oprioriterade 25 planuppdrag
SDN
57 Norr
58 Norr
59 Norr
60 Norr
61 Norr
62 Norr
63 Norr
64 Norr
65 Norr
66 Norr
67 Norr
68 Väst
69 Väst
70 Väst
71 Väst
72 Väst
73 Väst
74 Väst
75 Väst
76 Väst
77 Väst
78 Väst
79 Öst
80 Öst
81 Öst

Centrum, Krokshall
(bostadsdelen)
Centrum, Minerva

P 25/06

Åsa H

Fristad, Sik 1:117

P 35/07

Åsa Å

Frufällan, Gingri-Äspered 2:4

P 20/08

Uppdrag

Bostäder

Frufällan, Längjum 2:15

P 05/05

Uppdrag

Avstyckning

Landala, Lundby 1:1
(Viskastrandsgatan)
Tosseryd, Rännekulla 1:3

P 08/10

Anders

Bro och gata

P 13/09

Uppdrag

Bostäder, Joakim Holm

Östermalm, Samariten 4

P 1/11

Per

Bussterminal, Ramböll

Byttorp, Byttorpsgård 10

P 06/08

Uppdrag

Avstyckning

Ekås, Kypered 1:10

P 48/06

Uppdrag

Bostäder

Ekås, Kypered 1:12 och 1:46

P 17/05

Uppdrag

Bostäder

Göta, Lorensberg

P 46/06

uppdrag

Fastighetsreglering

Hedared, Hedared 2:44

P 03/10

Kristineberg/Furuberg (Olofsson
Bygg)
Sandared, Viken 1:12 m.fl.

P 19/09

Anders

Bostäder. Konsult
Mark&Landskap
Bostäder

P 05/07

Uppdrag

VA-sanering, bostäder

Sjömarken, Viared 8:40

P 24/07

Jonas

Bostäder. Konsult DTH

Storängen (Olofsson Bygg)

P 20/09

Åsa H

Bostäder

Viared, Viared 5:1 (Ellagården)

P 17/07

Åsa H

Viskafors, Rydboholm 2:83

Karin

Elisabet F

Kristine

Lägenheter Kvadratmeter

Bevarande, hotell
Särskilt boende

Uppdrag

Konferrensanläggning, SPA

P 14/07

Uppdrag

Bostäder

Brämhult Norra, Brämhult 11:1

P 15/08

Uppdrag

Bostäder

Brämhult Norra, Brämhult 2:32

P 22/08

Uppdrag

Bostäder

Dalsjöfors, Skänstad 1:82
(Alprosgården)

P 21/07

Uppdrag

Bostäder

Verksamhetsplan 2012
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10. Planuppdrag fördelade stadsdelsvis

Borgstena

NORR
Fristad
Hedared

Bredared

Sparsör
Rångedala

Sandhult

Frufällan
Tosseryd

Ekås

BORÅS

Sjömarken
Sandared

Äspered
Dalsjöfors

Gånghester
Viared

VÄSTER
Rydboholm

ÖSTER
Målsryd
Aplared

Viskafors
Svaneholm
Kinnarumma

25

12

Plannummersom
somåterﬁnns
å
Plannummer
i beskrivnningen
Detaljplan
Detaljplanmed
medprioritet
prioritet1 1
Detaljplan
Detaljplanmed
medprioritet
prioritet2 2
Detaljplan
Detaljplanmed
medprioritet
prioritet3 3
Oprioriter detaljplan
Oprioriterad

Borås Stad: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dannike

Stadsdel Norr - Tosseryd, Frufällan Fristad & Bredared

Verksamhetsplan 2012
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Stadsdel Norr - Centrum & Sjöbo

14
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Prio 1

Prio 2

1 Centrum, Pallas 1, (Åhlénshuset) P 16/09

22 Centrum, Hugin 1

Planuppdraget avser till- och påbyggnad. På parkeringsgaragets
tak föreslås radhus i två våningar. Mot stadsparken rivs delar av
beﬁntlig byggnad för att ge mer utrymme mot Viskan. Mot Hallbergsplatsen föreslås ett punkthus med bostäder i 24 våningar.

Begäran har kommit in men inte ännu behandlats. Avsikten är
att tillskapa ﬂer bostäder i centrala staden.

Elisabet F/Elisabet C Konsult: DTH

2 Centrum, Ulysses, Uranus m.fl. P 13/10
Parkeringsbehovet i södra delarna av centrum behöver lösas. I
planprogram studeras möjligheterna att ändra gällande detaljplaner så att två större parkeringshus kan uppföras mot rv 40.
Tidigare verksamhetslokaler innehåller en mängd olika verksamheter, t ex kontor, skolor, gym, butiker och frisörsalonger.
I gällande planer är markanvändningen ”Industri”. Användningen av kvarteren förslås vidgas. Miljön under motorvägen
måste snyggas till.
Elisabet F/Elisabet C

BN 2011-1508

23 Centrum, Viskaholm 2:1 P 02/09
I anslutning till Sven Eriksonsgatan och Viskan vill Steen &
Ström uppföra en citygalleria samordnat med kv Eko (fd posthuset). Borås Wäveris gamla kontorsbyggnad mot Viskan bevaras.
Elisabet F

24 Fristad, Kvarbo-Hästhagen P 28/07
Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för KvarboHästhagen. Syftet är att VA-sanera fritidshusområdet och att
underlätta åretruntboende. Genom att tillåta att ett större område exploateras för bostäder slås kostnaderna för VA-sanering
ut på ett större antal fastigheter
Elisabet F/Anders

3 Centrum, Uranus (Cernera) P 07/09
Kommunstyrelsen är positiv till att Byggnadsnämnden prövar
planändring från industri till utbildning, kontor. Byggnaden
innehåller butiker kontorshotell, utbildningslokaler, föreningslokaler och gym delvis med tidsbegränsade bygglov. Planuppdraget
samordnas i planprogram för Centrum, kv Ulysses m ﬂ.
Elisabet F/Elisabet C

25 Norrmalm, Norrmalm 1:1

BN2011-1495

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning för ﬂerbostadsbebyggelse inom stadsdelen. Syftet är bl a att kunna erbjuda
full tillgänglighet i ett bostadsområde som saknar tillgängliga
bostäder för äldre och funktionshindrade personer.
ÅsaH

5 Fristad, Fristad torg

BN 2011-616

Livsmedelsbutiken går bra och behöver utökade ytor. Tillbyggnad mot torget tar en del torgyta i anspråk vilket är acceptabelt. Den fd konsumbutiken står tom sedan många. Om det
ﬁnns möjlighet att ﬂytta biblioteket från Skogslid frigörs ytor
för äldreboendet och besökare till biblioteket bidrar till att ge
liv åt torget.
Kristine/Åsa Å

BN2011-1495

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning för ﬂerbostadsbebyggelse inom stadsdelen. Syftet är bl a att kunna erbjuda
full tillgänglighet i ett bostadsområde som saknar tillgängliga
bostäder för äldre och funktionshindrade personer.
ÅsaH

27 Salängen, Nötskrikan

6 Sparsör, Paradis 1:4 P 39/05
Stadsdelsförvaltningen har framfört att förskola behövs. Planen
innehåller även bostäder och en säkrare anslutning till rv 42.
Kristine/Anders

26 Norrmalm, Norrmalm 1:1

I detaljplanen för bl a P A Halls Terrass ﬁnns en byggrätt för
bostäder. Området undantogs vid antagandet av planen. Om
det ﬁnns intresse för att bebygga fastigheten kan antagandet
prövas på nytt.

28 Sjöbo, Fristadsvägen P 40/06
Tillsammans med Stadskansliet upprättas ett planprogram för
Fristadsvägen genom Sjöbo. När genomfartstraﬁken ﬂyttats kan
antalet körﬁler minskas. Den frigjorda marken kan användas
till parker på vissa avsnitt och bebyggelse på andra.
Andreas/My-Linda Stadskansliet

Stadsdel Norr

15

29 Sparsör, Fristads Klockarbo P 31/05
Öresjö är kommunens huvudvattentäkt. Gatunämnden har genomfört en vatten- och avloppsutredning inom Öresjös tillrinningsområde. För att skydda vattentäkten och tillskapa tomter
för attraktivt boende upprättas en ny detaljplan för området.
Plan för Hovalida Norra har varit utställd. Om gatukostnadsutredning ska genomföras krävs ny utställning.
Kristine/Anders

30 Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10

Elisabet F/Anders

Åsa Å Konsult: DTH

Prio 3

Rani Metall började 2003 att ﬂytta verksamhet till Viared. De
successivt tomma lokalerna behöver få möjlighet att användas
för verksamhet som kan samlokaliseras med bostäder. Byggnadsnämnden har gett Stadsbyggnadskontoret uppdrag att upprätta
ny detaljplan när plankostnadsavtal har tecknats.

Området ingick i detaljplanen 1980 men undantogs från antagandet p.g.a. planekonomin. Efterfrågan på villatomter för
byggande i egen regi gör att det ﬁnns anledning att på nytt
studera om området går att bebygga. Planarbetet påbörjades
hösten 2006.

60 Centrum, Krokshallsberget

P 29/07

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för Kullasand. Syftet är att VA-sanera fritidshusområdet och att underlätta åretruntboende.

50 Sparsör, Sölebo P 12/05
Innan arbetet med detaljplanerna påbörjades har de principiella
frågorna avseende skyddsavstånd mot järnvägen, exploateringsgrad m m övervägts i ett planprogram som antagits av Kommunfullmäktige. Inför utställning begränsas planområdet.
Kristine/Anders

Fastighetsägaren vill förädla sin fastighet, en fd textilindustri.
Detaljplanen måste ändras från industriändamål till centrumändamål för att möjliggöra outletbutik av t ex möbler. Den kulturhistoriskt utvärderade och intressanta byggnaden avses byggas
till vilket måste ske på ett anpassat och känsligt sätt.

59 Bredared, Prästgård 1:44 P 01/05

P 34/07

Beﬁntligt bostadshus rivs för att på fastigheten bygga nytt större
bostadshus. Gällande plan ger byggrätt för bostäder.

49 Fristad, Kullasand

57 Alideberg, Glesvingen 12:1 P 36/06

58 Bredared, Bredared 2:20 (Rani Metall) P 03/06

P 21/10

Med anslutning till den kommande cirkulationsplatsen norr om
Nordskogen planeras ett bostadsområde med varierat innehåll
på privat mark. Nuvarande anslutningen till rv 42 från Tosseryd
stängs. Traﬁken avses anslutas till den kommande rondellen.

31 Villastaden, Trasten 1

Oprioriterade

BN2011/

Bostäder mot Krokshallsberget undantogs från planprogrammet
för citygallerian inom kv Viskaholm. I samband med planering
av Gjutaren och Verkmästaren är det lämpligt att på nytt studera
bergets framtida funktion i staden.

61 Centrum, Minerva 1, 10 P 25/06
Stadsbyggnadskontoret har Byggnadsnämndens uppdrag att
ändra detaljplanen så att beﬁntligt vandrarhem kan få permanent
bygglov. Kulturmiljöprogrammet, antaget av kommunfullmäktige, pekar ut ﬂera fastigheter i närheten som ska bevaras med
hjälp av bestämmelser i detaljplan.
Åsa H/Elisabet F

62 Fristad, Sik 1:117 P35/07
I anslutning till äldreboendet på Skogslid ﬁnns intresse att
uppföra ett högre hus med 25 lägenheter om 60 kvadratmeter
för äldre.
Åsa Å

63 Frufällan, Gingri-Äspered 2:4 P20/08
På fastigheten föreslås knappt 40 friliggande enbostadshus få
byggas.
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Stadsdel Norr

64 Frufällan, Längjum 2:15 P 05/05
Fastighetsägaren vill stycka sin fastighet i två delar. I gällande
detaljplan får kvarteret inte delas i mer än 7 tomter vilket redan
skett. Fastigheten ligger nära järnvägen och rv 42 vilket kan
innebära restriktioner i planen.

65 Landala, Lundby 1:1 (Viskastrandsgatan) P 08/10
Detaljplanen för Simonsland innehöll under utställningen en ny
bro över Viskan strax norr om Kungsbron mot Viskastrandsgatan. Området har undantagits från den planen. Frågan prövas i
särskild plan. Uppdraget kan bli högre prioriterat när studierna
för Knalleland har godkänts.
Karin/Anders

66 Tosseryd, Rännekulla 1:3 P 13/09
En byggﬁrma vill bygga ca 45 strax norr om Tosseryd. Området
är inte upptaget för bostadsbebyggelse i ÖP06 varför lokaliseringen måste prövas i planprogram. Tillfartsvägen går genom
område med högt naturvärde, klass 3. Vattenförsörjningen av
området bedöms bli kostsam.

67 Östermalm, Samariten 4 P 1/11
Planuppdraget syftade till att ge busstraﬁken företräde och att
förbättra bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus.
Elisabet F/Per

Stadsdel Norr
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Prio 1

14 Sandared, Sandared 1:81 P11/10

7 Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 P 04/10
Planen syftar till att lösa tre angelägna behov, tillfart till nytt
idrottsområde på Gässlösa, förskola och LSS-bostad. Som bonus
ﬁnns utrymme för bostäder. Parallellt med plansamråd avses
markanvisningstävling anordnas för bostäderna.

Kommunfullmäktige har godkänt ett planprogram som innebär
att en fd industrifastighet kan omvandlas till bostadsområde.
Begäran om planbesked från fastighetsägaren väntas
Jonas

15 Sandhult, Hällered 1:33 BN2011-1326

Elisabet C/Jonas

ASTA zero

8 Druvefors, Nejlikan 3 P07/10
Hökerums Bygg AB har förvärvat fd Rowells industribyggnad
vid Druveforsvägen. Ca 110 lägenheter i två hus planeras. Det
ena huset kan bli 20 våningar högt. Beﬁntlig parkering på Alelyckan ersätts av anlagd park. Promenadstråk längs med Viskan
iordningställs.
Elisabet F/Anders Konsult: Norconsult

I anslutning till Volvos provbana anläggs en till provbana. I
uppbyggda miljöer utprovas förebyggande tekniska säkerhetssystem som ska förhindra kollisioner.
Elisabet F /Anders Konsult: Ramböll

16 Sjömarken, Räveskalla 1:25

P 12/07

(Sandhultsbostäder)

9 Göta, Vinrankan 1:1 P14/10
Borås Energi Nät AB behöver ﬂytta ställverket som ligger vid
Kasernvägen. En lämplig lokalisering är inom kv Vinrankan.
Ny väg mellan rv 40 och Gässlösa tar norra delen av kvarteret.
Längs Varbergsvägen tillskapas nya byggrätter för bostäder.

AB Sandhultsbostäder vill uppföra ﬂerbostadshus inom område
som i gällande plan är parkmark. En torgplats planers vid Missionskyrkan. Problem med buller från Göteborgsvägen.
Jonas/Andreas

17 Sjömarken, Räveskalla 1:666 P01/10

Andreas/Anders

Beﬁntlig förskola inom kvarteret har tidsbegränsat bygglov. På
de aktuella fastigheterna går det att tillskapa utrymme för en
förskola om 5 avdelningar.

Ansökan om bygglov vid Viaredssjön följer gällande detaljplan.
Byggnadsnämnden ansåg att lokaliseringen var olämplig. Upphävandet skickades på remiss. Då Kommunstyrelsen inte har
svarat på remissen har upphävandet inte antagits i tid och bygglov
meddelats. Ett motorvägsreservat längs sjöstranden har inte någon aktualitet vilket motiverar att planupphävandet antas.

Andreas/Elisabet C

Anders/Elisabet F

10 Göta, Silverpoppeln BN2011-902

11 Norrby, Gjutaren, Verkmästaren

BN2011-1623

18 Viared, Viared 8:104

På fd industrimark centralt vid järnvägen planeras för Global
Sustainable Village med kankse 1000 nya lägenheter. Genom
omgrävning av Viskan kan området ges vattenkontakt.

(Viared Strand m m)

12 Norrby, Solosången P03/11

Jonas/Åsa Å

Ett LSS-hem behöver byggas. Inom området kan även ett mintra
antal nya bostäder byggas.
Åsa H/Andreas

P 11/09

Planuppdraget för Viared Sommarstad avser VA-sanering och
möjlighet att bygga större bostadshus inom nuvarande fritidsområde. Planprogram för området har godkänts av Kommunfullmäktige.

19 Viskafors, Rydboholm 1:451 P 14/09
(Kraftvärmeverk & avloppsreningsverk)

13 Sandared, Sandared 1:614 P11/10
AB Sandhultsbostäder har tecknat köpeavtal med Banverket.
Gällande detaljplan anger att bostad får ﬁnnas i fd stationshuset.
Villkor för köpet är att detaljplanen har ändrats och möjligheten att bo nära järnvägen har tagits bort. Både stationshuset och
magasinet har kulturhistoriskt värde.

Borås Energi och Miljö AB har i en lokaliseringsutredning studerat var ett energikombinat kan placeras i kommunen. Bolaget
förordar en placering i anslutning till Solbacken med gemensam infart från rv 41. Planprogram är klart. Uppdraget är att
planlägga området för ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk.
Andreas /Anders/Kristine

Jonas/Hjelm
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Stadsdel Väster

Prio 2

ﬁnns på fastigheterna privata verksamheter med stöd av tidsbegränsade bygglov. För att kunna ge permanenta bygglov krävs
att detaljplanen ändras.

32 Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl. P02/06
Gällande detaljplan ger för de ﬂesta tomter en byggrätt på 60
kvadratmeter, några har tillåten bruttoarea 100 kvadratmeter.
Drygt hälften av de 204 fritidshusen bebos permanent. Konsekvenserna för området om byggnadsytan tillåts öka har utretts
i planprogram. Kommunalt VA ska genomföras. Kommunfullmäktige har tagit ställning till tillämpning av VA-taxan när
kostnaderna överstiger den normala avgiften. Samråd genomfördes sommaren 2008.

Kristine/Jonas Konsult: DTH

38 Göta, Osdal 3:2, (Kristiansfält) P03/09
Efter utbyggnaden av Kristiansfält blir det en ny stadsdel i Borås.
Detaljplanen har varit ute på samråd. Inför granskning delas
planområdet i mindre delar allt eftersom det ﬁnns intressenter
som vill genomföra bebyggelse inom sina kvarter.

Kristine/Anders

Andreas/Anders

33 Bosnäs, Bosnäs 3:1

39 Göta, Lusharpan

De beﬁntliga byggnaderna är värda att bevara. Gällande detaljplan anger att området ska användas för allmänt ändamål vilket
förhindrar privat användning. Kommunen vill sälja till någon
som kan bevara det kulturhistoriska värdet. Planen måste ändras inför försäljning.

Återvinningsstationen har tidsbegränsat bygglov. För att kunna
förlänga tillståndet behöver gällande detaljplan upphävas i avvaktan på beslut om hur Götalandsbanan angör Borås Stad.

Kristine/Hjelm

40 Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 BN2011-616

34 Centrum, AsternP17/10

Kommunstyrelsen har begärt att Samhällsbyggnadsnämnden
prövar möjligheten att ändra detaljplanen från idrott till handelsområde.

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning som innebär att
ett privat äldreboende byggs på parkeringen mitt emot Stadsparksbadet.

Elisabet C/Jonas

Andreas

41 Hestra Parkstad, Kantaten 1 P17/06

35 Druvefors, Solrosen 6 BN2011-1560
På grannfastigheten Solrosen 8 uppför AB Bostäder ﬂerbostadshus. För att ta bort gällande bestämmelser om är industri utan
begränsning på Solrosen 6 ingick fastigheten i detaljplanen för
Solrosen 8. Fastighetsägaren vill uppföra bostadshus även på
Solrosen 6. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett förslag om två nya hus på fastigheten som underlag för fortsatt
planarbete.
Andreas/Elisabet C

36 Ebbared, Ebbared 2:48 P04/07
Gällande detaljplan reglerar att området ska vara ett fritidshusområde. Byggnadsytan är begränsad till 55 kvadratmeter för
huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för komplementbyggnader. Omvandling till permanentbostadsområde fortgår. 18 av
28 fastigheter bebos året runt. Fortsatt utveckling kräver att
planen ändras.
Anders/Elisabet F

Fd Hestra Sjukhem är ett av de områden som föreslås bebyggas
med bostäder i planprogrammet för marknära boende godkänt
av Kommunfullmäktige 23 februari 2006. Efter parallella arkitektuppdrag har ett förslag med både 5 våningar höga bostadshus och låga radhus ansetts lämpligt att ligga till grund
för ny detaljplan.
Anders/Åsa Å

42 Sjömarken, Norra Gränsvägen P10/09
Planuppdraget bygger på planprogram för Sjömarken Centrum
som godkändes av Kommunfullmäktige 2007-06-25. Planprogrammet anger att området är lämpligt för nya bostäder i ett
attraktivt och centralt läge i kommunen. Lokalisering av förskola
förordas i studien över lämpliga platser för förskolor. Planuppdraget motiveras även av utbyggnadsplaner för idrottsplatsen.
Jonas/Andreas

43 Viared, Viared 8:104 P11/09
Planuppdraget för Viared Sommarstad avser VA-sanering och
möjlighet att bygga större bostadshus inom nuvarande fritidsområde. Planprogram för området har godkänts av Kommunfullmäktige.

37 Göta, Bockasjö 1 BN2011-795
Gällande detaljplan begränsar användningen till allmänt ändamål. Sedan stora delar av Postens verksamhet har upphört

Åsa Å/Jonas

Stadsdel Väster
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44 Viared, Viared Östra P15/09
Planprogrammet för Viared Östra har godkänts av Kommunfullmäktige. Planen innehåller verksamhetsområden och anslutning
av riksväg 27 till riksväg 40. Uppdraget kompliceras av att läget
för Götalandsbanans passage inte är klarlagd.
Andreas/Åsa Å

45 Viskafors, Pumpkällegatan P11/07
Byggnadsnämnden har i verksamhetsplanen för 2007 lagt till
ett uppdrag att fortsätta planeringen av Pumpkällehagen med
område för eget byggande av villor.
Elisabet C/Andreas

Prio 3

Oprioriterade
68 Byttorp, Byttorpsgård 10 P06/08
Fastighetsägaren begär att planen ändras så att ett parhus kan
byggas mot Larsgatan. Den delen av fastigheten är helt nedprickad i gällande detaljplan, dvs har inte byggrätt. Markanvändningen är lämplig. Kommunstyrelsen tillstyrker planuppdrag.

69 Ekås, Kypered 1:10 P48/06
Fastighetsägarna begär att ny plan upprättas så att det ska bli
möjligt att komplettera med ca 6 enbostadshus på stora tomter
på västsluttningen öster om Alingsåsvägen. Området går att
ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

70 Ekås, Kypered 1:12, 1:46 P17/05

51 Hedared, Hedared 2:44 P23/07
Bygglov för förråds- och toalettsbyggnad har lämnats 2003 men
begäran om sammanläggning av Hedared 2:15 och 2:44 har inte
kunnat genomföras då det strider mot detaljplanen för området.
Ny detaljplan måste upprättas.

Fastighetsägarna vill få prövat om Kypered 1:12 och 1:46 kan
användas för nya bostäder och har vänt sig till Kommunstyrelsen om planläggning. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
planläggning via plankostnadsavtal.

Elisabet F Konsult: DTH

71 Göta, Lorensberg P46/06

52 Norrby, Byttorpshörn 1 P22/10

Fastighetsindelningen stämmer inte med hur gator och tomtmark har utförts. Planuppdraget syftar till att ge möjlighet till
ny fastighetsindelning.

Vid Alingsåsvägen vill fastighetsägaren uppföra lägenheter i
ﬂerbostadshus.
Åsa H/Åsa Å

72 Hedared, Hedared 2:44 P03/10

53 Sandared, Sandhults Rydet 1:24 P16/10

Vid Källstigen ﬁnns ett radhus med 4 lägenheter. Det ﬁnns efterfrågan i Hedared på radhuslägenheter. Kommunledningen
är beredd att sälja marken. Vid samråd framkom stora problem
med närheten till vattentäkten. Planarbetet kan återupptas när
vattenproblemen är lösta.

Sandhultsbostäder har tillskrivit Kommunstyrelsen angående
exploateringsmark för hyresbostäder. Området är i gällande
detaljplan parkmark och klätt med företrädesvis granskog. Det
är avskilt från Viaredssjön med järnväg.
Elisabet F/Jonas

73 Kristineberg/Furuberg P 19/09

54 Tullen, Triangeln 8 m.fl P11/06
Den gamla tullstugan bör bevaras. Marken sluttar mot sydväst
vilket ger goda ljusförhållanden. Avståndet till industriområden
är tillräckligt. Området är inte anslutet till kommunens VA-nät.
Anslutning är möjlig. Buller från Göteborgsvägen måste hanteras vilket kan vara svårt men får utredas mer i planuppdraget.
Kommunen äger marken.
Hjelm
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Konsult: DTH

Ett byggföretag har visat intresse för att köpa kommunal mark
för att uppföra villor i sluttningen mellan Kristineberg och Furuberg.
Kristine/Anders

74 Sandared, Viken 1:12 m.fl P05/07
Kommunstyrelsen har i yttrande över ett bygglov, uppmanat
Byggnadsnämnden att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra lämplig exploatering och sanering av vatten- och avloppsnätet.

Stadsdel Väster

75 Sjömarken, Viared 8:40 P24/07
Gällande detaljplan avser verksamheter på fastigheten. Tidigare uppdrag innebar ändring till kontor. Kommunstyrelsen
har ställt sig positiv till en begäran att ändra planuppdragets
inriktning till bostadsändamål. Närliggande industri har störande utsläpp. För att garantera att inte störande verksamheter
tillkommer på grannfastigheten bör den ingå i planområdet.
Jonas/DTH

76 Storängen P20/09
Byggföretaget Olofsson Bygg har visat intresse för att köpa
kommunal mark för att uppföra villor i närheten av förskolan
på Storängen.
ÅsaH

77 Viared, Viared 5:1 (Ellagården) P17/07
Fastighetsägaren till Ellagården, Visiret 1, vill göra en friskvårdssatsning på del av Viared 5:1, i anslutning till den pågående verksamheten. Gällande detaljplan anger att området
ska var industrimark.
ÅsaH

78 Viskafors, Rydboholm 2:83

P14/07

Byggnadsnämnden har i verksamhetsplanen för 2007 lagt till
ett uppdrag att fortsätta planeringen av Pumpkällehagen med
område för eget byggande av villor.

Stadsdel Väster
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Stadsdel Öster
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Prio 1
4 Centrum, Vitsippan 1 m.fl

Prio 3
55 Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl P23/08

P 2/11

Kvarteret är beläget nära stadsmotorvägen vid Annelundsmotet,
den södra entrén till Borås Centrum. AB Bostäder vill bygga
ett 30 våningar högt hus med hög arkitektonisk kvalitet som
ett landmärke för staden. I markplan avses kommersiella lokaler tillskapas.

Byggnadsnämnden tillstyrkte planprogrammet för utökat industriområde 3 juni 2008. Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet och ger Byggnadsnämnden planuppdrag. Fortsatt
planarbete avvaktar pågående markförhandlingar.
/DTH

Åsa Å/Elisabet C

56 Sörmarken, Hulta ängar P 18/06
20 Brotorp, Hulta 4:2, (Kadriljgatan) P 06/10
I översiktsplanens skisser utpekas Kadriljgatan, i Kransmossens
närområde, som möjlig lokalisering av bostäder. Efter planläggning kan kommunala villatomter och en LSS-bostad tillskapas
på Brotorp.

Sydost om fd Hulta Sjukhem ﬁnns ett områden som föreslås
bebyggas med bostäder i planprogrammet för marknära boende
inom centralorten. Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige 23 februari 2006. Både gruppbyggda och styckbyggda
småhus kan inrymmas inom området.

Elisabetth C/Elisabet F

Oprioriterade

21 Trandared, Kransmossen P 05/10
Lokaliseringsstudien för förskolor anger ett antal platser lämpliga för förskolor. Samråd har skett januari 2011.
Karin/Jonas

Prio 2

79 Brämhult Norra, Brämhult 11:1 P15/08
I gällande detaljplan är området ”Parkmark”. Marken sluttar
stark mot nordnordväst vilket inte ger idealiska solförhållanden
för sluttningshus. På fastigheten kan endast två nya byggrätter
tillskapas. Om även kommunens mark och Brämhult 2:32 strax
söder om detta område ingår i planen kan drygt 10 byggrätter
för småhus tillskapas. Kommunstyrelsen tillstyrker planupprättande tillsammans med P 22/08, Brämhult 2:32.

46 Dalsjöfors, Gårda 2:1 BN2011-10
Syftet är att omvandla industriområdet till ett område med ﬂer
verksamheter, både handel och kontor.
Anders/Andreas

47 Dalsjöfors, Tummarp 1:78 m.fl P09/07

80 Brämhult Norra, Brämhult 2:32 P22/08
I gällande detaljplan är området ”Parkmark”. Marken sluttar
stark mot nordnordväst vilket inte ger idealiska solförhållanden
för sluttningshus. Förslaget innehåller 8 tillkommande byggrätter, de ﬂesta som parhus. Kommunstyrelsen tillstyrker planupprättande tillsammans med P 15/08, Brämhult 11:1.

(Badhusvägen/Hyacintvägen)

Planens syfte är att komplettera beﬁntlig bostadsbebyggelse med
25-30 bostäder i mindre ﬂerfamiljshus, grupphus/ markbostäder
samt att skapa möjligheter för etablering av en förskola om 6
avdelningar. Borås Stad är markägare. I ÖP06 föreslås att områdets markanvändning är bostäder samt ett parkområde med
gång och cykelväg längs bäcken.

81 Dalsjöfors, Skänstad 1:82 P21/07
Förskolan Alprosgården var fuktskadad och är riven. Gällande
detaljplan ger byggrätt för allmänt ändamål. Kommunstyrelsen
uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen till exempelvis bostäder.

Kristine/Anders

48

Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4 P30/07

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige 13 december 2007 som underlag för fortsatt detaljplanering. Förslag till
utbyggnad om ca 40 bostäder med lätta fotavtryck inbäddade i
gröna rum prövas i detaljplan.
Elistabet F/Jonas
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Stadsdel Öster
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