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Datum 

2018-06-04 
Instans

Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde 

måndagen den 11 juni 2018 kl. 17.30 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, plan 5 

          sammanträdesrum Säven. 

Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella sekretessärenden kl. 

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

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

18.05.  

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 

sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 25 §). 

Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 

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

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

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

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

1. Beredning av ärenden i gruppmöte

2. Val av protokolljusterare

3. Allmänhetens frågestund

4. Förvaltningschefen informerar

5. Information om första generationens äldre inom LSS

6. Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2018
Dnr 2018-00035 1.2.4.1

Bifogas senare 

7. Information om budget 2019:1
Dnr 2018-00070 1.2.4.1

8. Plan för jämställdhetsintegrering
Dnr 2018-00054 1.1.3.1

9. Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen och
utnämning av dataskyddsombud
Dnr 2018-00069 1.1.3.1

10. Yttrande över samråd för detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3,
Nötskrikan, Borås Stad
Dnr 2018-00065 1.1.3.1

11. Yttrande över detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., Borås
Stad
Dnr 2018-00072 1.1.3.1

12. Riskanalys 2019
Dnr 2018-00067 1.1.3.1

13. Redovisning av delegationsbeslut

14. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Inga handlingar



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Monica Svensson 
Handläggare 
033-35 36 61
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Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00070 1.2.4.1 

Information om Budget 2019:1, Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.      

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden inledde 2019 års budgetarbete med att under en dag 

fokusera på behov av styrning och prioritering utifrån kvalitet och krav på 

uppföljning. Förvaltningschef gavs i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram 

förslag till budget 2019 inför nämndens beslut den 21 augusti. Förvaltningschef ska 

väga in behov av ett samlade kvalitetsdokument för nämndens LSS verksamhet inom 

boende, och behov av identifierade indikatorer att följa under året utifrån resultat i 

årsredovisning och kvalitetsuppföljningar vägas in. 

Budgetåret 2018 inleddes med ett negativt ingångsvärde motsvarande 11 000 tkr och 

har fört med sig att nämnden antagit en upprättad åtgärdsplan som syftar till att, dels 

hantera det negativa ingångsvärdet men också en fortsatt negativ utvecklingen 

kopplad till ökade LSS kostnader. 

Upprättad åtgärdsplan involverar nämndens samtliga verksamhetsområden och 

beskriver åtgärder som förväntas leda till minskad ohälsa, åtgärder som stödjer 

fortsatt utveckling av samplanering och effektiv schemaplanering, vakansprövning av 

längre vikariat och nyrekrytering, återhållsamhet kring inköp och tjänster samt 

anpassningar i verksamhet som leder till att kostnader kan avslutas alternativt 

minska.  

Det negativa utfallet med höga ohälsotal är en av nämndens största utmaningar att 

omhänderta. 2018 års åtgärdsplan för en budget i balans vid årets slut förutsätter att 

ohälsotalen minskar, med särskilt fokus på korttidsfrånvaron.  

Gällande kollektivavtal med fokus på långa och korta arbetspass är för nämnden 

kostnadsdrivande. Utmaningen består i små enheter och brukare som är i daglig 

verksamhet dagtid, inte på boendet. 

Det rådande läget för med sig att förslag till budget 2019 behöver anpassas till en 

ram som inte omhändertar nuvarande volym på verksamhet. Kommunfullmäktige 

fastställer 2019 års preliminära ramar den 20 juni och om den enbart räknas upp på 

sedvanligt sätt i förhållande till kommande löner och kostnadsökningar finns behov 

av att nämnden i förslag till budget gör märkbara anpassningar och prioriteringar.   
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Genomförd behovsanalys av nämndens uppdrag utifrån reglemente 

identifierar följande behov att förhålla sig till i kommande budgetarbete: 

 Bostäder LSS och Sol (ny och utökad verksamhet) Utöver de två bostäder LSS

som beräknas tas i bruk våren 2019 finns i plan ytterligare två gruppbostäder LSS

som är prioriterade. Flytt till ny servicebostad med fler lägenheter innebär

volymökning.

 Daglig verksamhet/daglig sysselsättning. Andelen beslut ökar och därmed växer

verksamheten. Behov finns av nya lokaler för att tillhandahålla verksamhet

utifrån nuvarande och framtida behov.

 Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa. Nämnden har till

Kommunstyrelsen överlämnat en utredning som identifierat behov av ett

aktivitetshus och redovisar behov av ett samarbete kring ett sådant mellan flera

av stadens nämnder. Behovet är resurser för drift och en lämplig lokal att förhyra

samt beslut kring hur ett samarbete skulle utformas.

 Mötesplatser för äldre. En ökad ålder medför fler pensionärer och behov av

meningsfull fritid och samvaro.

 Ökade kostnader för drift av gruppbostäder med anledning av ökad andel äldre

med LSS och Sol beslut. Konsekvensen är ett utökat behov av omsorg,

omvårdnad och hälso- och sjukvård.

 Kollektivavtalet, heltid, arbetstider. Behov finns av att anpassa/förändra

nuvarande avtal till verksamhet inom funktionshinder.

 Införandet av chef i beredskap. Utifrån arbetsmiljölag har arbetsgivaren en

skyldighet att säkra tillgång till ansvarig chef dygnet runt åtets alla dagar.

 Tillgänglighetsuppdraget medför kostnader som nämnden inte fått någon

kompensation för.

 Välfärdsteknik utvecklingen. Nämndens målgrupper har minst samma behov

som övriga kommuninvånare att få tillgång till den teknikutveckling som pågår i

staden och nationellt. Är inte prioriterar i nuvarande budget men behovet är

påtagligt.

 Ökad kostnad för nytt entreprenads avtal. I förhållande till nuvarande

entreprenad kommer nämndens kostnader att öka då ersättningen ökar.

 Försäkringskassans förhållningssätt. Andelen personer med personlig assistans

enligt LSS har ökat och aktuella ärenden tenderar att bli mer komplicerade, ex

specifika barnärenden. Försäkringskassans framtida ställningstagande utifrån

lagändring april 2018 är för tidig att bedöma med den övervältringseffekt som

identifierades i budet 2018 kvarstår.

 LSS, utförande av personlig assistans. Behov av natt tillsyn/sovande jour ökar

och medför ofinansierade kostnader som inte ersätts från försäkringskassa.
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 Tvång i öppenvård och externa placeringar. Behovet kvarstår för nämnden att

verkställa fattade beslut. Brist på lämplig lösning i Borås Stad vid beslut om

bostad leder också till att beslut verkställs extern med köp av plats, oftast till en

dyrare kostnad.

Utifrån genomförd omvärldsanalys har behov av nya äskanden identifierats. 

1. Nya gruppbostäder enligt LSS

2. Volymökning i samband med flytt från Våglängdsgatan till Klintessväng

3. Utökning av daglig verksamhet, ny lokal och drift

4. Ökade personalkostnader kopplat till ökat vård- och omsorgsbehov

5. Införandet av chef i beredskap

6. Ökade kostnader för Tillgänglighetsuppdraget

7. Välfärdsteknik

8. Övervältring försäkringskassan

9. Sovande jour LSS

10. Tvång i öppenvård och externa placeringar

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54
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Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00054 1.1.3.1 

Plan för jämställdhetsintegrering 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering och översända den till Fritids- och folkhälsonämnden.        

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Varje 

nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska upprättas för en 

treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden 

ska sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år.  

Fritids- och folkhälsonämnden har i beslut 2018-04-04, gett förvaltningen i 

uppdrag att inhämta varje nämnds/bolags plan för jämställdhetsintegrering. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Varje 

nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska upprättas för en 

treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden 

ska sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år.  

Fritids- och folkhälsonämnden har i beslut 2018-04-04, gett förvaltningen i 

uppdrag att inhämta varje nämnds/bolags plan för jämställdhetsintegrering. 

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Sociala omsorgsnämnden är att 

kvalitetssäkra verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra 

arbetsplatserna så de blir jämställda och icke diskriminerande. Utifrån ett 
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verksamhetsperspektiv innebär programmet för jämställdhetsintegrering för 

Sociala omsorgsnämnden att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, 

bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd 

fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar 

oavsett bakgrund och tillhörighet. Det innebär också att alla former av 

diskriminering ska motverkas.   

Sociala omsorgsnämnden har utarbetat en lokal plan för 

jämställdhetsintegrering, som har följande fyra mål att uppnå under 

planperioden 2018 - 2020:  

 Inleda ett arbete med att granska myndighetsutövningen utifrån ett
genusperspektiv.

 Öka kompetensen hos medarbetare i arbetet med genomförandeplaner,
för att stärka brukarens inflytande och delaktighet. På så sätt uppnå
jämlikhet i verkställighet av insatser och aktiviteter.

 Öka kunskap om makt och maktförhållanden samt öka självkänslan hos
personer med funktionsnedsättning.

 Öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna kring hantering av
situationer vid våld i nära relationer.

Planen innehåller också verksamhetens behov av insatser, åtgärder och 

utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget, samt 

verksamhetens uppnådda mål och resultat av insatser och åtgärder.  

Sociala omsorgsnämnden antar den lokala handlingsplanen och översänder 

densamma till Fritids- och folkhälsonämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Sociala omsorgsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

2. Fritid- och folkhälsonämndens beslut daterat 2018-04-04

3. Program för jämställdhetsintegrering

Samverkan  

Samverkat vid FSG 2018-06-04 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Sociala omsorgsnämndens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering   

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 
Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet 
gäller för samtliga nämnder och bolag. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att 
förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom 
tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

 Makt och hälsa

 Makt och mäns våld mot kvinnor

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig 
till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för 
en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden ska 
sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år. Sociala omsorgsnämndens lokala 
plan för jämställdhetsintegrering gäller för 2018-2020.  

Den lokala handlingsplanen ska innehålla: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)  

Sociala omsorgsnämndens syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra verksamheten 
riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de blir jämställda och icke 
diskriminerande. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär jämställdhetsintegrering för Sociala 
omsorgsnämnden att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, 
myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande 
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Det innebär också 
att alla former av diskriminering ska motverkas.   

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska 
målen, vilka Borås Stad program för jämställdhetsintegrering grundas på. I och med detta är 
nämndens strävan en jämställd budget utifrån dessa mål.  

Sociala omsorgsnämndens verksamhet styrs främst av brukares behov kopplat till insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  Sociala 



omsorgsnämndens uppdrag är att ge förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens 
invånare oavsett förutsättning.  

Ett utvecklingsområde inom Sociala omsorgsnämnden är att i uppföljningar av nämndens 
verksamheter möjliggöra användning av könsuppdelad statistik för att kunna göra analyser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv.  

Sociala omsorgsnämnden ser ett utvecklingsområden att arbeta vidare med är hur våld i nära 
relationer kan förebyggas och upptäckas samt vilket stöd nämndens verksamheter kan ge till den 
som utsätts för våld. 

Sociala omsorgsnämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden deltar i ett 
ESF-projekt ”Fler vägar in – Breddad rekrytering” vars syfte är erbjuda jobb till personer som 
står utanför arbetsmarknaden. Projektet ska pågå till 2020 och ska åstadkomma bättre möjligheter 
att tillvarata medarbetares kärnkompetens. Modellen ska skapa förutsättningar att matcha 
välfärdens tjänster till dem som står utanför, skapa system för att se och tillvarata  
kompetensen hos personer med funktionsnedsättning, skapa förändrade attityder och 
värderingar, samt hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser. Projektet är ett led i 
förvaltningarnas arbete att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.   

Sociala omsorgsnämnden arbetar med Viktig Intressant Person (VIP) och är en kurs för att stärka 
självkänslan. Genom VIP får deltagarna kunskap om självkänsla, makt och kontroll.  På kurserna 
diskuteras åsikter och erfarenheter i grupp, tillsammans genomförs olika övningar för att ge bättre 
förståelse för varandra och tycka om sig själva. Kursen handlar också om att minska risken att 
utsättas för våld eller utsätta andra för våld. 

Sociala omsorgsnämnden har arbetat med projektet Jämlik hälsa. Borås Stad har genom projektet 
Jämlik Hälsa för personer med funktionsnedsättningar gjort en satsning på idrott och hälsa för att 
skapa en meningsfull och aktiv fritid för målgruppen. Syftet har varit att främja möjligheterna till 
en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning, så att de på deras villkor kan mötas, utöva 
idrott och aktiviteter som bidrar till en ökad hälsa. 

Mål att uppnå under planperioden 

Sociala omsorgsnämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018 - 2020: 

 Inleda ett arbete med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv.

 Öka kompetensen hos medarbetare i arbetet med genomförandeplaner, för att stärka
brukarens inflytande och delaktighet. På så sätt uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser
och aktiviteter.

 Öka kunskap om makt och maktförhållanden samt öka självkänslan hos personer med
funktionsnedsättning.

 Öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna kring hantering av situationer vid våld i
nära relationer.



Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 

Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019.  

Sociala omsorgsnämnden 2018-06-11 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 50 Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

Program för jämställdhetsintegrering 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av 
rubricerat program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje 
nämnd/bolags plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en 
treårsperiod och utvärderas årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

 Makt och hälsa

 Makt och mäns våld mot kvinnor.

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs 
målområdena mer utförligt. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre 
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen 
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 
arbete en gång per år.  

Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till 
Kommunstyrelsen i september månad.  

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 

Vid protokollet 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justeras 2018-04-09. 

Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 

Rätt utdraget intygar: 

Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Program för 
jämställdhetsintegrering 
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning.

Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli 
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal, 
inte av speciellt utsedda eller anställda personer. 

För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets 
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna 
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder 
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov. 

Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för 
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet
livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på
lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European 
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle.

1 The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)



4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga
för att främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra 
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella 
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan 
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att 
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken 
på regional nivå. 

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre 
målområden:

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete,
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.

• Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa,
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

• Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer,
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

Uppdrag till nämnder och bolag
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till 
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas 
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.

Planen ska innehålla:

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

• Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

• Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.
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Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00069 1.1.3.1 

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen 

och utnämning av dataskyddsombud 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och 

med den 25 maj 2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 

personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018. 

Sociala omsorgsnämndens delegationsordning kompletteras med följande 

tillägg: Sociala omsorgsnämnden uppdrar till Monica Svensson, 

förvaltningschef att fatta beslut med anledning av nämndens 

personuppgiftsansvar.      

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 

personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 

högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För 

att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 

avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 

klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.   

Sociala omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt 

dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.      

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den 

gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskydds-

förordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och 

dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas 

ansvar och skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den 

personuppgiftsansvarig (PuA) missköter sina uppgifter. För att Borås Stad ska 

uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett rättssäkert och effektivt sätt är det 

av avgörande betydelse med en tydlig organisationsstruktur för detta arbete. 

Organisationen klargör de olika rollerna. I Borås Stad är respektive nämnd, 

kommunstyrelse och kommunägda bolag personuppgiftsansvarig (PuA) för sina 
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verksamhetsområden. Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, 

bearbetning och utplåning av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för: 
- Att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med

dataskyddsförordningen.
- Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur

behandlingen ska utföras.
- Föra register över behandlingar av personuppgifter.
- Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de

registrerades rättigheter.
- Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om dataskydds-

förordningen och lämna instruktioner hur behandlingar ska ske.
- Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att

säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med
dataskyddsförordningen.

- Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.
- Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av

personuppgifter inom den egna verksamheten.
- Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till

Dataskyddsinspektionen.

Det bör noteras att dataskyddsförordningen i artikel 35 ställer krav på att en 

konsekvensbedömning genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av 

personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling, särskilt med 

användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, 

sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 

rättigheter och friheter.  I detta arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas.  

Handläggare för behandling av personuppgifter 
Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med 

behandling av personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef 

vidaredelegerar det operativa arbetet till minst en handläggare inom 

förvaltningen. Handläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs 

relevanta resurser. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av 

kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 

nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 

Den handläggare som respektive Personuppgiftsansvarig utser samordnas av 

Informationssäkerhetsansvarig vid Stadsledningskansliet. Tillsammans med 

Dataskyddsombud utgör de den organisation som ska säkerställa att Borås Stad 

följer Dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombud (DSO)  
Respektive personuppgiftsansvarig (PuA) ska fatta beslut om att utse 

dataskyddsombud. Utsedda ombud ska anmälas till Datainspektionen.  

Dataskyddsombudets roll och ansvar: 

Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 

personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar. 

Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA och till 

den nuvarande rollen Personuppgiftsombud (enligt personuppgiftslagen). 
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Rollen Personuppgiftsombud ersätts av Dataskyddsombud enl. 

Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera 

direkt till respektive förvaltningschef.  Självklart är ombudet bundet till 

sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska 

offentliggöras så att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare. 

Dataskyddsombudet får ha andra arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda 

till en intressekonflikt för ombudet.  

Beslutet expedieras till 

1. Nämndens dataskyddsombud

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00065 1.1.3.1 

Yttrande över samråd för detaljplan för Lugnet, 

Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 

remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om samråd detaljplan 

för Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan. 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 

tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 

Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhetvid 

markplan. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande 

bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett 

bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är 

också viktigt att ombesörja att tillgängligheten gällande framkomlighet för 

personer med funktionsnedsättning är god.     

Beslutsunderlag 

1. Samråd detaljplan för Lugnet del av Innestaden 1:3, Nötskrikan.

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

Yvonne Persson 

Ordförande 
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Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Detaljplan för Lugnet

del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

BN 2014-1172

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet vid markplan. 

Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att tas 
bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen.

Under planprocessen kommer en markanvisningstävling 
hållas som fokuserar på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet.

Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i 
staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, Kultur-
huset och Bäckängsgymnasiet. 

För att  byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen 
krävs hög arkitektonisk kvalitet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet i markplan. 

Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Planområde
Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvar-
teret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. 
Planområdet ramas in av tre gator. Salängsgatan passerar 
områdets södra gräns, Gustav Adolfsgatan vid den östra och 
Torstensonsgatan vid den den västra gränsen. Planområdets 
storlek är ca 870 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och 
ägs av kommunen. 

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. 
Gällande detaljplan anger parkering för det aktuella området. 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 §155 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
för del av Salängen, Bäckängen 2 m.fl. Planen vann laga 
kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
planen. Det är denna, undantagna del som nu ska planläg-
gas. Begäran grundar sig på Kommunstyrelsens yttrande 
i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 
bostäder ligger till grund för efterfrågan av en planläggning. 
Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 
2014-08-21. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade § 2014-303 
att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 
positivt med en öppen yta.

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 
P09/08. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 
förtätning i ett centralt läge. 

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2018 
Granskning 4:e kvartalet 2018 
Antagande 1 kvartalet 2019 
Laga kraft 1 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom kvarteret Nötskrikan består av tegelhus 
med fyra våningar. Även den omgivande bebyggelsen i 
området är i huvudsak byggd i tegel, Gustav Adolfs kyrka, 
församlingshemmet och Bäckängsgymnasiet för att nämna 
några. Gustav Adolfs kyrka ligger tvärs över Salängsgatan 
och invigdes 1906. I anslutning till kyrkan finns PA Halls 
terrass och Kulturhuset. Det finns flera större träd i området, 
framförallt i den omgivande miljön kring Gustav Adolfs 
kyrka. Det finns en hel del mindre träd som omger parke-
ringsplatsen och längs med Torstensonsgatan.

Tidigare har Gustav Adolfsgatan sträckt sig rakt över platsen 
men gatan drogs om i samband med att parkeringen kom på 
plats. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen planeras för en volym på tre till fyra 
våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. 
Planen tillåter tre våningar mot Torstensonsgatan och fyra 
våningar mot församlingshemmet och Gustav Adolfsgatan 
för att ge möjlighet att etablera en takterrass. Mötet med 
stadsrummet är viktigt. Framförallt mötet med Gustav 
Adolfsgatan mot kyrkan och mot Torstensonsgatan. 

Stadsbild och gestaltning
Under planprocessens gång kommer en markanvisningstäv-
ling hållas. Därför blir detaljplanen i samrådsskedet flexibel. 

Markanvisningstävlingen genomförs med förhoppning om 
att få fram en byggnad med det lilla extra. Hållbart byggande 
och hållbart vardagsliv kommer att vara en central del i 
bedömningen. 

Bebyggelsens uttryck kan både syfta till att smälta in eller att 
sticka ut i förhållande till sin omgivning. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lugnet, del av  Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad, upprättad den 7 maj 2018. 
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Illustration som visar hur bebyggelsens volym skulle kunna se från Torstensonsgatan.

Illustartion som visar exempel på volym från Gustav Adolfsgatan.
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Bild på planområdet tagen från PA Halls terrass. 

Bild över Lugnet, tagen från Gustav Adolfs kyrka. Mycket har ändrats men vattentornet står kvar.

Bild på planområdet tagen från Torstensonsgatan. 

Bild på planområdet tagen från Salängsgatan. Bild på planområdet tagen från Gustav Adolfsgatan. 
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Det finns höjdbestämmelser i planen som syftar till att få 
fram en skalförändring och ge möjlighet att skapa en takter-
rass. 

Byggnadens placering regleras inte i någon större grad. För 
att ge några exempel så kan bebyggelsen placeras för att möta 
och följa Torstensgatan och Salängsgatan och på så vis sluta 
kvarteret och skapa en tystare baksida. Byggnaden kan även 
dras in i korsningen mellan Salängsgatan och Torstensons-
gatan för att ge möjlighet för en mer offentlig uteplats eller 
liten torgbildning. En sådan lösning skulle ge möjlighet att 
placera ett vårdträd på platsen. Vårdträd kalals träd som som 
ofta är planterade på gordar. Det brukar röra sig om större 
ädellövträd.

Historik och kulturmiljöer
Lugnet som stadsdel började bebyggas vid slutet av 1880-
talet. Den stora utbyggnadsperioden kom dock först under 
1890-talet samt under 1900-talets första år, då staden 
Borås som helhet växte mycket snabbt. Bebyggelsen bestod 
ursprungligen nästan uteslutande av enkla arbetarbostäder 
i 2½ -våning. Den delvis vildväxande stadsdelen stadspla-
nerades 1906 då dagens gatustruktur i princip lades fast och 
husen maximerades till två våningar samt inredd vind för 
trähus. Stenhus fick samtidigt byggas i tre våningar. 

Under 1930-talet tillkom ett antal större bostadshus i funk-
tionalistisk stil och stadsdelen började långsamt förändras. 
En ny stadsplan gjordes 1941 med inriktning på att riva 
den äldre arbetarbebyggelsen och skapa en helt ny struktur 
i enlighet med funktionalismens stadsplaneideal. Planens 
tankar genomfördes dock inte i någon större utsträckning 
fram till 1960- och 1970-talet, då ett antal flerbostadshus 
uppfördes inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. 

En dispositionsplan för Lugnet togs fram år 1978 och en ny 
detaljplan antogs 1981. Kvarteret Nötskrikan är en del av 
denna nya detaljplan vilken innebar omfattande rivningar 
av den kvarvarande, småskaliga träbebyggelsen på Lugnet. 
Samtidigt tillkom ett antal nya flerbostadshus vilka idag 
sätter sin prägel på stadsdelen. I planen från 1981 lades också 
Torstensonsgatan ut som ett huvudstråk på stadsdelen och 
gatan omvandlades till gågata/gångfärdsgata. I den del av 
kvarteret Nötskrikan som nu är aktuell för planläggning 
skapades en ny parkering och Gustav Adolfsgatan fick en ny, 
lite krokigare, sträckning ner mot Sturegatan i sydväst. Den 
gamla sträckningen, som gick diagonalt genom kvarteret 
Nötskrikan, innebar att det tidigare inte har funnits någon 
bebyggelse i den del av kvarteret Nötskrikan som nu avses att 
bebyggas. Ytan har istället varit en del av en mindre platsbild-

Bild på Gustav Adolfs kyrka, tagen från Stadshuset.  Planområdet ligger till vänster om kyrkan. Vattentornet går att skymta uppe till vänster.
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Betelkapellet. Till höger i bild syns Torsetensonsgatan. Till höger kan man skymta Gustav Adolfs kyrka.

Bild på Torstensonsgatan från 1946. Till höger kan man ana hur Gustav Adolfsgatan mynnar ut från platsen som idag är parkering. 
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ning som skapades i mötet mellan Gustav Adolfsgatan och 
Torstenssonsgatan och som låg i anslutning till den stora 
kyrkobyggnaden.

Flera av de omkringliggande fastigheterna är bebyggda 
med hus som vid en byggnadsinventering från 1998 ansågs 
vara kulturhistoriskt värdefulla. Här följer några korta 
beskrivningar av de byggnader som ansluter till kvarteret 
Nötskrikan:

Kvarteret Lommen 12 
Fastigheten bebyggdes med ett mindre bostadshus redan 
1886. Huset ingick som en del av den tidiga, oreglerade 
utomplansbebyggelse som utgör grunden till stadsdelen 
Lugnet. Det reveterades (teknik för att klä en trävägg) och 
förändrades interiört 1936 samt fick en plastfasad 1973. 
Det större flerbostadshuset på fastigheten uppfördes 1906 
och fick en utformning som var mycket vanlig i stadens 
arbetarstadsdelar. De ursprungliga träfasaderna reveterades 
1924 och interiöra förändringar har gjorts b.la. 1932. 
Byggnaden utgör trots förändringar en av stadens bäst 
bevarade representanter för denna, tidigare mycket vanliga 
byggnadstyp i Borås. Den bevarade gårdsbebyggelsen utgörs 
av en mindre bostadsbyggnad enligt uppgift uppförd 1895 
samt en äldre uthuslänga med okänt byggnadsår. Bebyggelsen 

bildar idag en av stadens sista gårdsmiljöer som bevarat den 
äldre karaktär som framförallt fanns i arbetarstadsdelarna vid 
sekelskiftet 1900 och ett par decennier framåt.

Lommen 2, arbetarbostad 
Byggt 1903 i en för Borås mycket typisk utformning när 
det gäller arbetarbostäder. Interiört moderniserat 1965 med 
sammanslagning av mindre lägenheter. Dock finns dörrar, 
listverk, kakelugnar mm kvar. Lägenhetsdörrarna kvar med 
speglar, på vissa har man satt på en masonitskiva på insidan, 
och på andra har man satt i glasrutor i de övre speglarna. 
Uthuset revs kring 1965.

Orren 8 - Gustav Adolfs församlingshem  
Fastigheten bebyggdes med dagens byggnad 1957 vilken 
då ersatte en äldre trähusbebyggelse. Församlingshemmet 
uppfördes för Gustav Adolfs församling efter ritningar av 
stadsarkitekt Harald Ericson. Stilmässigt ansluter den till 
en funktionalistisk tradition där dock material och detaljer 
anpassats till tidens ideal. En tillbyggnad för barndaghem 
gjordes 1958, därefter har omfattande interiöra samt mindre 
exteriöra förändringar gjorts vid en ombyggnad 2014 då delar 
av församlingshemmet byggdes om till bostäder och bland 
annat nya balkonger tillkom. Som helhet har dock byggnaden 
bibehållit sin karaktär.

Flyg foto som visar fastigheterna som beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer. 

orren
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8

Nötskrikan
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Karta över cykelvägar. Gatorna mellan cykelvägarna och närmast planområdet är kvartersgator som fungerar väl för cyklister. Kungsgatan är en barriär men det finns 
övergångställe och tunnel under gatan. Mer information finns på Boråskartan på boras.se.

Både gångstråk och kollektivtrafik finns i direkt anslutning till planområdet. Kungsgatan är en barriär för gång- och cykeltrafikanter.  

Stora torget
Kungsgatan

Nötskrikan

PA Halls terrass

Allégatan

Kvarnbergsparken

Salängsgatan

Gus
tav

 A
do

lfs
ga

tan

Kulturhuset
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Torstensonsgatan

Stadshuset
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Krigsbranddamm
Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att 
tas bort, fyllas igen eller uttnyttjas till den nya byggnationen. 
Branddammen rymmer 300 000 liter och beräknas ha en 
diameter på 9 meter och ha ett djup på ca 5 meter.

Bostäder
Antal nya lägenheter beror på storlek och utformning av 
bottenplan. Uppskattat antal kan hamna mellan 10-20 
stycken.

Arbetsplatser
Eventuellt tillkommer nya arbetsplatser då centrumverksam-
het möjliggörs. Närmsta stora arbetsplats är Stadshuset som 
ligger ca 150 meter bort. 

Offentlig service
Offentlig service som ligger nära planområdet utöver 
Stadshuset är Borås kulturhus som ligger 100 meter bort och 
innehåller bland annat museum och bibliotek. Kyrka samt 
församlingshem finns i angränsande fastigheter. 

Det finns flera skolor och förskolor i närområdet. Inom 400 
meter finns Bäckängsgymnasiet, Engelbrektskolan, fyra 
förskolor, musikskola och högskola. 

Kommersiell service 
Restaurang och uteservering finns i anslutning till kulturhu-
set som bland annat har teater och konserter.  Planförslaget 
ger möjlighet till ökat utbud. Närmsta matbutik ligger ca 300 
meter bort.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar svagt från Gustav Adolfsgatan och 
Salängsgatan ner mot centrum. Området är anpassat för 
god framkomlighet för människors olika behov och är inte 
funktionshindrande.

3. Gator och trafik
Gatunät
Kvarteret Nötskrikan ingår i samma rutnätsstruktur som 
karakteriserar centrala Borås. Området omges av Torsten-
sonsgatan, Salängsgatan, Gustav Adolfsgatan och Södra 
Kyrkogatan. Området är tillgängligt både med bil, buss, 
cykel och till fots. Gatunätet kommer inte att förändras då 
planförslaget inte bedöms medföra någon större belastning 
av gatunätet. 

Gångtrafik
Området är lättillgängligt för gångtrafikanter med gågata, 
trottoarer och låg belastning av motortrafik vilket också 
underlättar för övrig trafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Vad det gäller cykeltrafiken så gäller samma förutsättningar 
som för gångtrafikanterna. Bedömningen är att det inte 
behövs någon förändring i gatustrukturen. Cykelparkering 
installeras med fördel inom planområdet. En nackdel är den 
barriär som Kungsgatan utgör då cyklar hänvisas till tunnel 
under gatan.
 
Borås Stads Parkeringsregler säger att vid en cykelparkerings-
plats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa 
cykeln i ett låst utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller 
genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det innebär 
att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslut-
ning till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelpar-
keringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det 
att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 
ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls. 

Parkeringsreglerna kräver 25 cykelparkeringar per 1000 
m2  BTA för lägenheter i centrum. Med tanke på platsens 
begränsade yta, centrala läge och svårigheten att anlägga 
bilparkeringar kan det vara lämpligt att satsa extra på cykel-
parkeringar.

Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt då både linje 10 
och 14 stannar vid hållplats Gustav Adolfs kyrka som ligger 
precis vid detaljplanegränsen. Borås central ligger ca 1 km 
bort.

Biltrafik och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Ambitionen är att byggnationen inte ska bidra till denna 
generella vardagsbilism, då den ligger i ett så centralt läge.

Ritning som visar krigsbranddamm.
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För att lösa de övergripande frågorna kopplat till trafik-
systemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Vanligtvis är utgångspunkten att byggherren i första hand 
ska lösa parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna 
fastigheten. I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och 
eventuellt samnyttjande. I de fall inom centrumzonen där 
det inte är möjligt att ordna hela parkeringsbehovet på den 
egna fastigheten ska parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp 
innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar. Avtal om parkeringsköp tecknas med mark- och 
exploateringsavdelningen och måste vara klara innan bygglov 
får ges. 

Planområdet är litet och bilparkering kan bli svårt att lösa 
på kvartersmark. Planområdets centrala läge skapar goda 
förutsättningar att färdas till fots, cykel och med kollektivtra-
fik. Parkeringsreglerna kan minska kravet på antalet bilparke-
ringar om goda alternativ till privat bilägande ges, genom att 
till exempel anordna fler cykelparkeringsplatser och bilpool. 
Utöver det kan parkering ordnas genom parkeringsköp som 
nämns ovan.

Detaljplanen innebär att 21 allmänna parkeringsplatser som 
finns idag försvinner. Området var med i den större detaljpla-
nen för PA Halls Terrass (P1132). I den detaljplanen plane-
rades för ca 40 parkeringsplatser i norra delen av dåvarande 
Schelégatan som ersättning för p-platserna som nu planläggs 
för bostäder. P-platserna är utbyggda, i arrendeavtalet utgör 
de en av parkeringarna vid Bäckängsskolan. Därmed ses 
p-platserna vid Gustav Adolfs kyrka som ersatta.

Angöring och utfarter
Infart etableras vid Gustav Adolfsgatan på planområdets 
östra sida.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

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

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

Värme
Förutsättningar finns för att koppla fastigheten till det 
kommunala fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

Med tanke på markanvisningstävlingens ambition att sträva 
efter en hållbar vardag så bör extra hänsyn visas kring 
återvinning, återanvändning och samutnyttjande.

5. Mark
Natur och vegetation
Parkeringsplatsen är omgiven av en trädkrans av Oxel och 
buskar. Dessa är dock gamla och några har drabbats av 
sjukdom vilket innebär att stor del av nuvarande vegetation 
troligtvis kommer att försvinna. Den kan dock komma att 
ersättas beroende på vad markanvisningstävlingen resulterar 
i.

Biologisk mångfald
Planområdet är litet och bedöms inte ha någon större 
påverkan på den biologiska mångfalden. Den vegetation som 
försvinner skulle dock kunna ersättas i någon mån för att 
skapa trivsel och underlätta för till exempel pollinatörer. 

Grönområdesplan
Planområdet innefattas ej i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig kartering har marken god bärighet 
och består av morän. Omständigheter som kan påverka 
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är krigsbranddammen som är belägen under mark inom 
planområdet. Hantering och utförande kring branddammens 
bortskaffning eller igenfyllnad står exploatören för.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. 

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger vid vattentornet i Kvarnbergsparken 
ca 200 meter från planområdet. Kvarnbergsparken har 
grillmöjligheter, sittplatser, en mindre konstgräsplan samt 
block för klättring. Vintertid är parken även populär som 
pulkabacke. 

Förorenad mark
Marken är misstänkt förorenad med utsläpp från de bilar 
som stått parkerade på platsen. Markmiljöutredning kommer 
att utföras. 

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande med tillskott på ett 
bostadshus bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand.

Om garage byggs under mark ska i den här planen ett system 
anläggas med avstängningsfunktion för att kunna ta hand 
om släckvattnet från en normal släckningsinsats. I plankar-
tan regleras med en bestämmelse att byggnaden ska förses 
med ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut 
i VA-nätet. Systemet ska ha kapacitet för att hålla kvar 5 m3 
släckvatten. 

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av centrala Borås och 
bidrar med bostäder och verksamhetsmöjligheter vilket är 
ett långsiktigt mål för Borås Stad. Det är i linje med Borås 
strategiska målområde om att verka för en livskraftig stads-
kärna som är levande under dygnets flesta timmar.  

Eftersom markanvisningstävlingen har hållbart vardagsliv 
som tema är samutnyttjande en aspekt som kan lyftas fram. 
Samutnyttjande innebär effektivare utnyttjande av stadens 
och jordens resurser, men det kan även innebära ökad inter-
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aktion för de boende. Exempel på samutnyttjande kan vara 
gemensamma utrymmen, bil- eller cykelpool, gemensamma 
verkyg eller odlingslotter.

Identitet
När det gäller utformningen av byggnationen inom plan-
området är det viktigt att byggnationen tar hänsyn till eller 
bidrar till den speciella platsens identitet. Byggnationen inom 
planområdet kommer att ha en inramande effekt på både PA 
Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och 
som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan. Byggnatio-
nen bör utformas på ett sätt som tar hänsyn till, eller på annat 
sätt stärker intrycket av platsen. 

Mötesplatser 
I dagsläget finns det många mötesplatser runt Gustav Adolfs-
kyrkan och PA Halls terrass. Den norra delen runt kyrkan, 
där planområdet är beläget, saknar dock detta. Planen möjlig-
gör för en potentiell mötesplats på denna sida av kyrkan.

I8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.    

Buller 
Enligt översiktlig bullerkartering har området inga problem 
med buller i dagsläget. Den nya planen innebär ingen föränd-
ring som innebär att det finns anledning att misstänka att 
detta skulle förändras. 

Planområdet antas inte bli utsatt för någon större bullerbro-
blematik. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. För 
att säkerställa en god ljudmiljö kan byggnaden utformas med 
kvartersstruktur för att skapa en tystare sida.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Vägekvivalent
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9. Planbestämmelser
Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlings-
lokaler. Bokstaven K tillåter kontor. bokstaven B står för 
bostäder.

Höjdbestämmelse
Planen tillåter två höjder, en lägre höjd mot Torstensonsgatan 
och en högre höjd mot Församlingshemmet. Höjdbestäm-
melsen anger högsta totalhöjd med allt tillhörande bygg-
naden inräknat. Dock listas några undantag, som teknisk 
utrustning och installationer för att kunna ta sig till och 
vistas på taket.

Utfart
Utfart tillåts endast mot planområdets östra sida. Det beror 
på att Torstensonsgatan är en gågata och att det finns en 
trottoar och trädallé mot den södra sidan. 

Prickmark
Prickmarken på planområdets norra del finns för att reglera 
att det finns utrymme att bygga och underhålla kommande 
byggnad inom egen fastighet. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen följer strategiska riktlinjer för att skapa en attraktiv 
och livskraftig stadskärna med en blandning av boende, 
handel och upplevelser. Goda resvanor med alternativa och 
attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, 
minskar belastningen på miljön.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Översiktspla-
nen anger att planeringen ska:

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

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

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

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning vid uppvärmning.

» Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

» Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

En ny Översiktplan har antagits i samband med att
denna plan har skickats på samråd. Planen stämmer
även väl överrens med den nya översiktplanen.

Miljömål
Planen bidrar till att uppfylla mål i dokumentet Borås Stads 
miljömål från 2012. Under rubriken Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås står följande: Borås Stad minimerar 
utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning 
och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara 
samhället. 

Specifika mål som berörs är:

• Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

• Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam
livsmiljö.

• Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

• Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Genom att förtäta centrala Borås bidrar detaljplanen till 
samtliga ovanstående punkter. Genom att bygga centralt 
och stationsnära ökar möjligheterna för en mer hållbar och 
hälsosam livsmiljö. Behovet av bilen minskar samtidigt som 
möjligheterna för en effektivare energianvändning ökar. Det 
skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Åtgärder som kan 
vara aktuella är markarbeten, byggnation med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, plantering med mera. Exploa-
tören ansvarar även för hantering, igenfyllnad eller vad 
exploatören anser är lämpligt, gällande den krigsbranddamm 
som är belägen under mark inom planområdet.

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner 
och ansvarar därmed för projektering och genomförande av 
de åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark 
till följd av genomförandet av detaljplanen. Om det krävs 
anslutnings- eller återställningsarbeten inom allmän plats 
till följd av exploateringen ansvarar exploatören för dessa i 
samråd med Borås Stad. 

Borås Energi och Miljö ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende 
vatten, spillvatten och dagvatten. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
kommande exploatör tecknar avtal med.

Borås Stad ansvarar för att ansökan om avstyckning lämnas 
in till Lantmäterimyndigheten.

Avtal
Mellan samråd och granskning av detaljplanen kommer en 
markanvisningstävling att genomföras. När vinnande förslag 
har utsetts kommer den exploatör som har lämnat in det 
vinnande förslaget att erbjudas teckna markanvisningsavtal 
med Borås Stad. 

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-
avtalet som krävs för köpeavtalets tecknande. Eventuella 
genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 
genomförandeavtal.

Befintligt arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås Parke-
rings AB för parkeringsplatser belägna inom detaljplaneom-
rådet behöver sägas upp för att möjliggöra utbyggnad enligt 
detaljplanen.

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i november 2016. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

• Borås Elnät

• Skanova

• SplitVision

• Borås energi

Det åligger kommande exploatör att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. Av dessa är, enligt det kartunderlag 
som har erhållits från respektive ledningsägare, ledningar 
tillhörande Skanova samt Borås Elnät belägna inom den yta 
som enligt detaljplanen får bebyggas. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Innerstaden 
1:3, vilken ägs av Borås Stad. 

Fastighetsbildning 
Den mark som omfattas av detaljplanen avses styckas av från 
Innerstaden 1:3 för att utgöra en egen fastighet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Innerstaden 1:3

• Nya byggrätter för bostäder (B) och centrumverksamhet
(C) tillskapas.

• Byggrätt för parkering (P) minskar.

• När detaljplanen är genomförd kommer den mark som
detaljplanen omfattar inte längre tillhöra fastigheten.

Ekonomi
Grundprincipen är att kommande exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploate-
ring. Förutom bygg- och anläggningskostnader tillkommer 
kostnader för de tillstånd, undersökningar och utbyggnader 
av tekniska anläggningar som krävs att genomföra detalj-
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planen, samt anslutningsavgifter för exempelvis VA, el och 
tele. Kostnader som uppkommer i samband med hantering 
av krigsbranddammen inom detaljplaneområdet åligger 
kommande exploatör. Även kostnader för fastighetsbildning 
åligger exploatören. Vad gäller kostnader för framtagande av 
detaljplanen åligger dessa exploatören i form av den planav-
gift som kommer att debiteras vid bygglov.

Kostnader för flytt av ledningar regleras mellan exploatören 
och berörda ledningshavare. 

Kostnader för eventuell sanering av marken inom 
detaljplaneområdet ska bekostas av den som har orsakat 
föroreningen.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatör. Borås 
Stad går miste om intäkter för det arrende som finns på 
den plats som detaljplanen omfattar. I övrigt förväntas inga 
kostnader uppstå för Borås Stad till följd av genomförandet 
av detaljplanen. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Utredningar för geoteknik och markmiljö kommer att tas 
fram innan granskning.

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Hanna Rickdorff Lahrin 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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

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

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

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

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

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 

som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

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

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

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  bildas som överensstämmer med den nya planen. De 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

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

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade 
området.  Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överkla-
gande inte går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås 
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jan Gustafsson 
Handläggare 
033 358287 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00072 1.1.3.1 

Yttrande över detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., 

Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.    

Nämndens yttrande i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i 

form av radhus och flerbostadshus och ge möjlighet till småskalig kontor- och 

serviceverksamhet. Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrumändamål 

inom fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. I planområdets västra del 

föreslås att planlagd allmän plats utmed Badhusvägen övergår till kvartersmark 

för bostadsändamål inom fastigheteten Gårda 3:2 samt till kvartersmark för 

bostads-och centrumändamål utmed Gårda 8.1. Utmed Storgatan föreslås även 

att mark planlagd för allmän plats övergår till kvartersmark för bostads-och 

centrumändamål inom fastigheterna Gårda 8:1 Samt Skänstad 7:63. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande 

bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett 

bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är 

också viktigt att ombesörja att tillgängligheten gällande framkomlighet för 

personer med funktionsnedsättning är god.

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

Yvonne Persson 

Ordförande 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Detaljplan för del av Dalsjöfors,

Gårda 8:1 m.fl. 

BN 2015-1042

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors 
med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt 
ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverk-
samhet. Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrum-
ändamål inom fasigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. 
I planområdets västra del föreslås att planlagd allmänplats 
utmed Badhusvägen övergå till kvartersmark för bostads-
ändamål inom fastigheten Gårda 3:2 samt till kvartersmark 
för bostads- och centrumändamål utmed Gårda 8:1. Utmed 
Storgatan föreslås även att mark planlagd för allmänplats 
(Väg) övergår till kvartersmark för bostads- och centrumän-
damål inom fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63.  

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts och slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors 
med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt 
ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverk-
samhet. 

Planområde
Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 
7:63 belägna söder om Storgatan samt en mindre del av 
fastigheten Gårda 3:2 som löper utmed Badhusvägen och del 
av fastigheten Gårda 1:99 som idag är planlagd för allmän 
plats Gata (Badhusvägen). Samtliga fastigheter är i privat 
ägo förutom Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad. Planområdet 
utgör en del av Dalsjöfors centrum och är cirka 0,6 ha stort. 

Översiktsplan
Planens syfte överensstämmer med gällande översiktsplan 
(Översiktsplan för Borås, 2018) samt äldre översiktsplan 
(Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06). Gällande över-
siktsplan anger området lämpligt för centrumbebyggelse 
(bostäder, mindre butiker etc). Förtätning och komplettering 
föreslås ske med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funk-
tionsblandning vid torget och utmed Storgatan. 

Gällande detaljplan
För området finns två gällande detaljplaner, Detaljplan för del 
av Dalsjöfors, Kråkhult Uppe gården 1:7 m.m. från 1991 (P858) 
som omfattar största delen av fastigheten Gårda 8:1. Den 
anger att byggnad får uppföras för centrumändamål i max 

två våningar. För planen infördes också bostadsändamål 
som senare upphävdes av Länsstyrelsen med anledning av 
störningar från närliggande industri avseende luft/ lukt.

Den andra planen är Ändring av byggnadsplan för del av Dalsjöfors 
från 1966 (P537) och omfattar fastigheten Skänstad 7:63 
samt en mindre del av Gårda 8:1. Den anger att byggnad för 
bostadsändamål får uppföras i max två våningar.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen meddelade i beslut 2015-10-12 §338 att 
förtätning med bostäder i centrala Dalsjöfors är helt i linje 
med kommunens strategier för ett hållbart samhälle, men att 
sökt planbesked kan ej medges förrän angränsande industri-
fastighet har ändrat sitt miljötillstånd.

Efter kommunstyrelsens beslut har nya fakta framkommit 
som visar att aktuellt miljötillstånd är ändrat. Samhälls-
byggnadsnämnden bedömde därmed att det är lämpligt att 
upprätta detaljplan med bostäder för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §349 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2018 
Granskning 3 kvartalet 2018 
Antagande 4 kvartalet 2018 
Laga kraft 1 kvartalet 2019

Planbeskrivning
Detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 11 maj 2018. 

 Orienteringsbild. Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.
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Vybild som visar det aktuella planområdet och den befintliga bebyggelsen. 

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är idag ianspråktaget och ytorna är i huvudsak 
bebyggda eller hårdgjorda. 

Huvudbyggnaden på fastigheten Gårda 8:1 är i två plan 
och klädd i gult tegel och sadeltak. Byggnaden ligger längs 
med Storgatan (huvudstråk genom centrala Dalsjöfors) och 
upplåts i huvudsak åt mindre service- och butiksverksamhe-
ter.

Söder om huvudbyggnaden finns ett uthus och ett garage. 
Öster om huvudbyggnaden finns en mindre kioskbyggnad 
som idag står oanvänd. Marken inom planområdet är i 
huvudsak hårdgjord med asfalt.

Fastighet Skänstad 7:63 är bebyggd med ett flerbostadshus 
i två plan med röd tegelfasad samt sadeltak. Marken inom 
fastigheten är till hälften hårdgjord för angöring/parkering 
och till hälften gräsmatta bevuxen med buskar och träd. I 
den södra delen av fastigheten ligger ett enplans gårdshus 
med gul träfasad och röt sadeltak i tegel.

Omkringliggande bebyggelse söder och öster om planområ-
det utgörs av villor eller mindre flerfamiljshus i 2-3 våningar 
samt industribebyggelse i ca 2 plan i norr och en brandstation 
i väster. Det centrala torget Henning Wenanders plats ligger 
cirka 300 meter nordväst om planområdet.

Ny bebyggelse
Fastighetsägaren för Gårda 8:1 önskar i huvudsak att kunna 
omvandla befintliga byggnader till bostäder. Därmed 
kommer ny bebyggelse i huvudsak vara den samma som 
befintlig. Dock krävs viss omarbetning på friytor mellan 
byggnaderna för att kunna tillskapa kvalitet på gårdar samt 
tillräckligt antal parkeringsplatser. 

Fastighetsägaren för Skänstad 7:63 önskar omvandla sitt 
befintliga gårdshus till mindre lägenheter. Gårdshuset saknar 
planstöd idag och kommer därför ges en byggrätt. 

Detaljplanen medger en högre exploatering än tidigare med, 
inom vissa delar där det bedömts lämpligt, en möjlig påbygg-
nad på befintlig bebyggelse med en våning för en större 
flexibilitet. Planförslaget innebär att prickad mark (som anger 
i äldre plan) tas bort och byggrätternas placering begränsas 
istället med en största tillåten byggnadsarea.

Den befintliga bebyggelsen sedd från korsningen Badhusgatan, Storgatan.

Den befintliga gården på fastigheten Gårda 8:1. 
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Detaljplanen möjliggör för bebyggelse med upp till 3 våningar inom fastigheten Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. Planförslaget tillåter bebyggelsen inom fastigheten Gårda 8:1 
att komma närmare korsningen Storgatan/Badhusvägen än vad gällande detaljplan tillåter. Detta skapar förutsättningar för att kunna ge Storgatan och korsningen en större 
stadsmässighet.

Korsningen Storgatan/Badhusvägen som den ser ut idag.
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Inom dem västra delen av planområde löper Badhusgatan 
som är en kommunal allmän gata. Medelhastighet cirka 40 
km/h. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätverket är väl utbyggt i området. I dags-
läget sträcker sig cykelvägen väster om planområdet, längs 
Badhusvägen. På sikt finns det möjlighet att utveckla ett 
cykelstråk utmed Storgatan. 

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är Dalsjöforskiosken precis i anslut-
ning till planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 
157 samt 159 med en turtäthet på cirka 5-6 avgångar per 
timme. 

Biltrafik och bilparkering 
Enligt Borås stads parkeringstal behöver 37 p-platser kunna 
anordnas inom fastighet Gårda 8:1 vid maximalt utnyttjande 
av byggrätten. 

För Skänstad 7:63 behöver cirka 6 parkeringsplatser kunna 
anordnas. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I Åtgärdsvalsstudien Noden Borås framkommer att en 
pendlarparkering för cykel och bil ska byggas i Dalsjöfors för 
att möjliggöra för fler människor att kunna transpotera sig 
hållbart. 

Angöring och utfarter
Trafiken till och från planområdet beräknas öka marginellt i 
och med detaljplanen. In- och utfarter mot Storgatan regleras 
upp genom utfartsförbud. Därmed bedöms en förbättring 
ske då utfarterna på fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 
7:63 regleras så att det blir en samlad utfart för vardera 
fastighet. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende 
fasadutformning, höjd och läge. Vid en bedömning av 
topografi och omgivande bebyggelse bedöms nuvarande 
bebyggelse på fastighet Gårda 8:1 till och med kunna höjas 
med en våning och ändå passa bra in i sin omgivning. Detta 
skulle möjliggöra en bättre stadsmässighet längs Storgatan i 
Dalsjöfors samtidigt som det fortsatt underordnar sig höjden 
på bakomliggande bebyggelse. 

Historik och kulturmiljöer
Dalsjöfors centrala delar ingår som en del av de kommunala 
värdefulla kulturmiljöerna i Borås, ”Dalsjöfors textilindustri-
samhälle”. Utryck för bevarande utgörs av bebyggelse från 
1900-talets första hälft.

Bebyggelsen inom planområdet är från senare hälften av 
1900-talet och bedöms preliminärt inte ingå i och därmed 
påverka utpekade värden.

Bostäder
Detaljplanen möjliggör byggrätt för cirka 44 bostäder inom 
planområdet, inklusive befintliga lägenheter. 

Offentlig- & kommersiell service
Idag finns ett antal mindre verksamheter inom planområdet.

Ny plan reglerar användningen till att även omfatta centru-
mändamål längs med Storgatan och därmed är ett bibehål-
lande/utökning av arbetsplatser och service möjlig.

Inom en radie på 300 meter från planområdet finns det 
kommersiell service i form av livsmedelsaffärer, caféer 
och restauranger. I Dalsjöfors finns offentlig service så 
som förskola, grundskola, vårdcentral, tandvård, bibliotek, 
fritidsgård, äldreboende och idrottsanläggning vilka samtliga 
ligger inom en radie på 2 km från planområdet. 

Tillgänglighet 
Byggnaderna ska uppfylla boverkets byggregler beträffande 
tillgänlighet.  

3. Gator och trafik
Gatunät
Norr om planområdet löper Storgatan (Länsväg 1702) vilken 
är en statlig allmän väg. Vägen trafikeras av cirka 1200 
fordon per dygn årsmedelvärdsvis och medelhastigheten 
ligger på strax över 50 km\h. Vägen avses inte ingå i detalj-
planeområdet.
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Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
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DEL.

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

BC

Kvartersmark

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Bostäder och Centrum, PBL 4 kap. 5 § 3

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 3B

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Högsta exploateringsgrad i bruttoarea, PBL 4 kap. 11 § 1e1000

Begränsningar av markens bebyggande

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 5 § 2

Utformning

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 16 § 1+0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetid

Planavgift debiteras ej vid bygglov

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Marken får med undantag av uthus och
garage inte förses med byggnader, PBL 4 kap. 16 § 1

Byggnad får inte uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar, PBL 4 kap. 5,6 §§
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till befintliga kommunala 
ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att 
häftiga flöden undviks. 

För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 
m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas.

Dagvattenledningsnätet bedöms ha kapacitet för att ta hand 
om dagvattent från planområdet. 

Värme
Fjärrvärme finns längs med Badhusvägen och Storgatan. 
Delar av fjärrvärmeledningarna går in på kvartersmarken 
för Gårda 8:1 och föreslås justeras så att de följer befintligt 
gatunät på allmän plats. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet är idag ianspråktaget för bebyggelse och ytorna 
är i huvudsak bebyggda eller hårdgjorda. Ingen natur tas i 
anspråk.

Marken inom planområdet sluttar generellt mot en lågpunkt 
i nordväst. Markens höjdskillnader inom planområde ligger i 
ett spann på 3-4 meter.

Ingen skyddsvärd natur bedöms finnas inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
En äldre geoteknisk utredning har använts som underlag i 
planarbetet. 

Här framgår att marken är lokalt uppfylld till någon 
halvmeters höjd. Underliggande naturligt lagrad jord består 
av morän på berg. Man kan genomgående räkna med att 
moränen har fast lagring. Djupet till berg är ej känt. Något 
berg i dagen har ej kunnat iakttagas.

Grunden är fast eller ringa sättningsbenägen. Någon risk 
för ras eller skred föreligger inte. Byggnader i ett till flera 
plan kan grundläggas direkt i naturligt lagrad jord utan 
extraordinära åtgärder. Den befintliga fyllningen måste dock 
avlägsnas. Schakt och fyllning bedöms ej bereda några större 
problem. Grundvattenytan bedöms ligga några meter under 
nuvarande markyta.

Radonmätningarna visar att radonhalten är låg och marken 
kan klassas som lågriskområde för radon. Några åtgärder 
bedöms inte erfordras. I undersökningarna har radonhalten 
uppmätts till maximalt 2 kBq/m3 jordluft.

Förorenad mark
Structor Miljö Väst AB har utfört en översiktlig miljöteknisk 
undersökning av marken inom fastigheten Gårda 8:1 inför en 
planändring till utökad bostadsanvändning.

Undersökningen visar att det inte bedrivits några direkt 
miljöstörande verksamheter inom fastigheten och att even-
tuella föroreningar inom den i norr angränsande industriella 
verksamheten inte spridits till aktuell fastighet. 

Fastigheten har dock exploaterats flera gånger under 1900-
talet och det finns mulljord, rivningsrester med mera i de 
fyllnadsmassor man använt genom åren för att jämna till 
marken. Provtagningar av mark och grundvatten bekräftar 
den förväntade föroreningsbilden. Grundvattnet är opåverkat 
men fyllnadsmassorna innehåller ställvis mulljord, rivnings-
rester, glasbitar och är under asfalterade markytor lätt – mått-
ligt kontaminerade av tungmetaller och PAH.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fyllnadsmassorna 
inom fastigheten är lätt till måttligt kontaminerad av PAH 
och av tungmetaller, vilket är förväntat och mycket vanligt 
i stadsmiljö. Påvisade föroreningar är täckta av asfalt och 
bedöms i nuläget inte utgöra några risker för människors 
hälsa eller miljön.

De föroreningar som påvisats är knutna till fyllnadsmassor. 
De är inte flyktiga eller lösliga i vatten och de är också enkla 
att åtgärda så att inga risker för människors hälsa eller miljön 
föreligger. Ur kostnads- och miljösynpunkt är det fördelaktigt 
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att vidta åtgärderna i samband med att fastigheten exploa-
teras då schakt för grundläggning av nya byggnader görs 
och nya ytskikt anläggs. Markförorening bedöms därmed 
sammanfattningsvis inte utgöra något hinder för att plan-
lägga området för bostäder. Snarare är det ur miljösynpunkt 
mycket fördelaktigt att fastigheten exploateras, vilket möjlig-
gör sanering av påvisade markföroreningar.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).  

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i centrala 
Dalsjöfors och möjliggör för fler att kunna bo och leva i 
orten. Planen säkerställer fortsatt möjlighet till viss centrum-
verksamhet i bottenvåningarna för en levande stads- och 
gatumiljö. 

Trygghet
In- och utfarter mot Storgatan regleras tydligare mot dagens 
situation vilket bedöms leda till ökad trafiksäkerhet. En bred-
dad möjlig användning av befintlig bebyggelse med bostäder 
kommer sannolikt medföra att platsen i högre grad befolkas 
vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet.

Identitet
Användningen för fastigheterna breddas och möjlighet ges 
till att bygga på befintlig bebyggelse med en våning. Detta 
bedöms vara positivt eftersom det stärker centrala Dalsjöfors 
samtidigt som identiteten i förhållande till omgivande 
bebyggelse behålls. 

Mötesplatser
Befintliga verksamheter ges möjlighet att få fortsätta finnas 
kvar och därmed utvecklas även som en mötesplats för 
boende i området.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg. 
Någon risk för ras eller skred föreligger inte utifrån tidigare 
gjort geoteknisk utredning. 

Buller
Enligt Borås Stads bullerkartering från 2012, är de ekvivalen-
ta bullernivåerna vid fasaden mot Storgatan på de befintliga 
husen 50 - 54 dBA. Trafikmätningar på Storgatan visar inte 
att trafikmängden har förändrats nämnvärt sedan 2012 och 
därför bedöms ingen ytterligare bullerutredning behövas.

Det finns möjlighet att anlägga bostäder som klarar buller-
kraven vid fasaden enligt PBL genom att bygga genomgående 
bostäder. På det sättet kan rum med en tyst sida skapas.

Det åligger exploatören att redovisa i bygglovsskedet att 
gällande bullervärden klaras.

45 - 49 dBA
50 - 54 dBA

55 - 59 dBA
60 - 64 dBA

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna.

Bild som visar de maximala ljudnivåerna.
50 - 59 dBA
60 - 69 dBA

70 - 79 dBA
80 - 89 dBA

> - 90 dBA
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Luftföroreningar
Planområdet ligger nära industri (FOV Fabrics) i Dalsjöfors, 
en industri som släpper ut VOC (flyktiga organiska lösnings-
medel) och mjukgöraraerosoler. De har ett föreläggande 
från kommunen vilket innehåller skyddsåtgärder som säger 
att de får släppa ut 200 kg VOC per kalenderår och 650 kg 
mjukgöraraerosoler per kalenderår (dnr 2008-1133, daterat 
2008-05-31). 

I skriften ”En bättre plats för arbete” står att bostäder ska ha 
ett skyddsavstånd på 200 meter till industrier som innehar en 
plastbearbetande process och utsläpp av nämnda ämnen. 

Med anledning av detta har en luftutredning tagits fram där 
en bedömning av risk för överskridande av hälsofarliga eller 
luktstörande halter i luft utförts för att bedöma möjligheten 
att i framtiden kunna bygga bostäder inom planområdet.

Den sammanlagda bedömningen i utredningen är att det, 
utifrån tillgänglig information, inte föreligger någon risk 
för hälsovådliga eller luktstörande halter av VOC, orsakade 
av FOV Fabrics AB vid den planerade fastigheten. För mer 
information hänvisas till Luftutredning för nybyggnation i 
Dalsjöfors framtagen av Svenska miljöinstitutet.

Räddningstjänstens bedömning
Räddningstjänsten har ombetts att bedöma om en specifik 
riskanalys behöver tas fram med hänsyn till exploatering 
av bostäder och centrumverksamhet i närheten av industri 
(FOV Fabrics) i Dalsjöfors på fastigheten Gårda 8:1. Rädd-
ningstjänsten bedömer att riskerna inom verksamheten är 
hanterade på ett tillfredsställande sätt och att vidare riskut-
redning inte behövs för att möjliggöra önskad exploatering 
med bostäder på fastighet Gårda 8:1.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Ingen allmän plats finns inom planområdet.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att 
finnas kvar.

Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymmas med 
bostäder såsom lägenheter, radhus m.m. 

Bokstaven e anger ett högsta antal kvadratmeter byggnad-
sarea som får bebyggas inom respektive egenskapsområdet. 
Byggnadsarea avser det fotavtryck som byggnaden har på 
marken.

På prickad mark får byggnad inte uppföras.

På mark med kryss får marken med undantag av uthus och 
garage inte förses med byggnader.

Byggnationens höjd regleras med nockhöjd. 

På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Badhus-
vägen och Storgatan får inte in- eller utfart anordnas.

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

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen strider inte mot Borås Stads vision. 

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

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

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

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

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

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

Miljömål
Detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan på något av de 
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt 
att den endast berör mark som är ianspråkstagen. 
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11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och centrumändamål.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till området. I exploatörens ansvar ligger även kostnaden för 
eventuell flytt av fjärrvärmeledning som finns längs med 
Badhusvägen och Storgatan och där delar av ledningarna går 
in på kvartersmarken för Gårda 8:1.

» Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

» Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell
utbyggnad av fjärrvärme till de byggnader inom
planområdet som ännu ej är anslutna. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.

» Vattenfall AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se
rubrik 4. Teknisk försörjning.

» För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas gällande del av Gårda 1:99 som Borås Stad överlå-
ter till exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av Borås Gårda 3:2, Borås Gårda 
8:1 och Skänstad 7:63 som är privatägda fastigheter, samt del 
av fastigheten Borås Gårda 1:99 som ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser del av Gårda 3:2

För fastigheten Gårda 3:2 ändras ett detaljplanerat område, 
ca 110kvm, av fastigheten från allmän plats Gata till prickad 
kvartersmark, vilket ökar fastighetens värde.

Fastighetskonsekvenser Gårda 8:1
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Gårda 8:1.

Fastighetskonsekvenser Skänstad 7:63
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Skänstad 7:63.

Fastighetskonsekvenser del av Gårda 1:99
Del av fastigheten Gårda 1:99, ca 240 kvm, överlåts genom 
fastighetsreglering till Gårda 8:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Gårda 8:1, vilket ökar fastighetens mark-
nadsvärde.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Skänstad 7:63, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

» Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten,
spillvatten och dagvattenanläggningar.

» Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då ny fastighet inom planområdet ansluts
till det allmänna va-nätet.

» Den eventuell flytt av fjärrvärmeledning som går i på
kvartersmarken för Gårda 8:1 regleras mellan Borås
Energi och Miljö AB och bekostas av exploatören.

» Vattenfall AB får kostnader för framdragning av
elledning till tomtgräns.

» Vattenfall AB får intäkter genom anslutningsavgiften
då ny fastighet ansluts till elnätet.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och 
grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad 
(Structor Miljö Väst AB, 2017-08-16)

 » Spridningsberäkningar av VOC från FOV Fabrics i 
Dalsjöfors, (Luft i Väst, april 2017).

 » Luftutredning inför nybyggnation i Dalsjöfors, (IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB, augusti 2017)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Plankonsultens Arkitekterna Krook & 
Tjäder AB genom Petter Frid och Fredrik Bergqvist. Hand-
läggare från Borås Stad har varit Zilka Cosic.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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

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

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

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

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

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

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

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

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

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

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås 
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

1. 2018-05-07

Förvaltningens samverkansgrupp protokoll

Dnr 2018-00011

2. 2018-05-03

Lokal Samverkansgrupp protokoll

Dnr 2018-00025

3. 2018-05-14

Socialutskott protokoll

4. 2018-05-17

Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande

Dnr 2018-00018

5. 2018-05-18

Utredning lex Sarah LSS, missförhållande

Dnr 2018-00017

6. 2018-05-31

Utredning lex Sarah LSS, missförhållande

Dnr 2018-00053

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Sida 

1(5) 

Datum 

2018-06-11 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. 2018-05-04

Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2018-04-24,

Internhyressystemet, förtydligande avseende 2:a hands uthyrning och

komplettering av regler för lokalbank

Dnr 2018-00062

2. 2018-05-08

Beslut från Kommunstyrelsen 2018-05-07,

Information om ersättningsnivåer under 2018 för hemtjänst och

hemsjukvård vid vistelse i annan kommun

Dnr 2018-00064

3. 2018-05-21

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-05-07, § 262,

Information om ersättningsnivåer under 2018 för hemtjänst och

hemsjukvård vid vistelse i annan kommun

Dnr 2018-00064

4. 2018-05-14

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 219,

Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa

2018-2020

Dnr KS 2018-00055

5. 2018-05-14

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 241,

Internhyra – förslag till nytt system

Dnr KS 201-00796



Borås Stad 
  Sida 

2(5) 

 

 

6. 2018-05-21 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-04-12, § 74,  

Översiktsplan för Borås  

Dnr 2017-00016  

 

7. 2018-05-07 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

8. 2018-05-07 

Dom 2018-05-02 Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 1301-18, 1719-18 

 

9. 2018-05-07 

Dom 2018-05-02 Förvaltningsrätten i Jönköping  

Mål nr 5155-17 

 

10. 2018-05-09 

Dom 2018-05-07 Förvaltningsrätten i Jönköping  

Mål nr 5395-17 

 

11. 2018-05-09 

Dom 2018-05-02, Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 1221-18 

 

12. 2018-05-09 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

13. 2018-05-11 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

14. 2018-05-14 

Dom 2018-05-03, Förvaltningsrätten i Jönköping  

Mål nr 2113-17 

 

15. 2018-05-16 

Beslut 2018-05-15, Förvaltningsrätten i Jönköping  

Mål nr 2233-18 

 

16. 2018-05-16 

Dom 2018-05-08, Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 4179-17 
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17. 2018-05-18 

Dom 2018-05-11, Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 2933-17 

 

18. 2018-05-21 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

19. 2018-05-08 

Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråds protokoll  

Dnr 2018-00041 

 

20. 2018-05-18 

Revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden år 2017, samt 

Stadsrevisionens revisionsredogörelse 2017 för Sociala 

omsorgsnämnden  

Dnr 2018-00068 

 

21.  2018-05-28 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 96, 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och 

LSS t.o.m. den 31 december 2017 

Dnr KS 2017-00313 

 

22. 2018-05-28 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 100, Riktlinjer 

för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 

Dnr KS 2017-00527 

 

23. 2018-05-29 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 90, 

Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning 

Dnr KS 2018-00387 

 

24. 2018-05-22 

Protokoll 2018-05-18, Kammarrätten i Jönköping 

Mål nr 1359-18  

 

25. 2018-05-24 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

26. 2018-05-24 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 
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27. 2018-05-29 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

28. 2018-05-29 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

29. 2018-05-30 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

30. 2018-05-30 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

31. 2018-05-31 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

32. 2018-05-31 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

33. 2018-05-31 

Synpunkt från anhörig – personlig assistans  

Dnr 2018-00080 

 

34. 2018-06-01 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

35. 2018-06-01 

Dom 2018-05-31, Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 1097-18 

 

36. 2018-06-01 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 

 

37. 2018-06-04 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr 2018-00002 
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Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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