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Ansökan om anläggningslån, Borgstena Allhall
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borgstena Alliansförening beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 900 500 kr för
tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena. Bidraget betalas ut när föreningen
lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
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Ansökan om anläggningslån, Borgstena Allhall
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Borgstena Alliansförening ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 900 500 kr för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena
Borgstena Allhall byggdes mellan åren 2007-2009. I projektet genomfördes 16 000
ideella arbetstimmar. Anläggningen är en fullskalig idrottshall med internationella
mått och bygden fick dessutom en hall för gemensamma arrangemang, flera föreläsningssalar samt ett café och gym. Borås Stad beviljade i samband med byggnationen
ett anläggningslån till hallen om totalt 5 milj. kr.
Under hallens inledningsår har verksamheten utvecklats så positivt att hallen behöver
kompletteras med större förråd och ett större gym. Föreningen har därför beslutat att
undersöka möjligheten att på liknande sätt som hallen ursprungligen uppfördes bygga
till den med drygt 200 kvadratmeter fördelat på 100 kvadratmeter förråd och 100
kvadratmeter gym. Totalkostnaden är beräknad till 1 801 000 sek exkl. moms. Föreningen ansöker därför om ett anläggningslån om 40 % av totalutgiften inkl. moms
vilket innebär max. 900 500 kr.
Kommunstyrelsen ser positivt på föreningens ansökan om att bygga till Allhallen i
Borgstena. Hallens tillkomst är ett bra exempel på den föreningsmedverkan som
kommunen eftersträvar. För en totalkostnad som sannolikt blev lägre än om kommunen ensam varit huvudman har orten Borgstena fått en allaktivitetshall som annars
kanske inte blivit verklighet. Borgstena Alliansförening har också visat att de kan driva
och förvalta anläggningen på ett seriöst sätt. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att bevilja Borgstena Alliansförening ett anläggningslån för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgstena Alliansförening beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
900 500 kr för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
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Fristadbostäder AB; Förvärv av fastigheter
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fristadbostäder AB: s köp av fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 godkänns.
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Fristadbostäder AB; Förvärv av fastigheter
Bakgrund
Styrelsen för Fristadbostäder AB fattade den 14 september 2015 ett inriktningsbeslut
att förvärva fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 i området Karlsberg i Fristad.
Förvärvet är även föreslaget i den till Kommunstyrelsen inlämnade budgeten för 2016
som styrelsen beslutade om den 26 oktober 2015. Bolaget kalkylerar med att förvärva
fastigheterna för 40 miljoner kronor. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Bolaget har fått ett erbjudande om övertagande av bostadsområdet Karlsberg innehållande totalt 47 lägenheter och 1 lokal i de båda fastigheterna Längjum 7:1 och Sik
1:89. Fastigheterna består av totalt 8 bostadsbyggnader och 4 komplementbyggnader.
Byggnaderna, tvåplanshus med tegelfasad, är uppförda 1990 och belägna i centrala
Fristad. Bostadsarean är totalt 3 431 kvm, och lokalen vilken är uthyrd till Borås Stad
för förskoleverksamhet är 164 kvm.
Standarden på fastigheterna anses enligt externt upprättad marknadsvärdering vara
god, och värdet bedöms till 42 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 11 700 kronor
per kvm. Bolaget kalkylerar med att fastigheterna ger en direktavkastning på 6,1 %
under åren 2016-2020, och att bolagets resultat efter finansiella poster i genomsnitt
under samma tidsperiod förstärks med 600 tkr årligen.
Bolaget har på affärsmässiga grunder beslutat att gå vidare med förvärvet. Bolaget
bedömer att affären stärker bolagets resultat i enlighet med ägarens krav. Kalkylen
visar på ett bra kassaflöde och ett högt driftnetto, d v s ett högt rörelseresultat före
kapitalkostnader.
Fristadbostäder anser det även strategiskt viktigt att få in ett nyare bestånd till bolagets sedan tidigare gamla bestånd. Ett förvärv av Karlsberg ger tillsammans med nybyggnationen på Åsbovägen en välbalanserad åldersstruktur på bolagets fastighetsbestånd. Utökningen av bostadsbeståndet kan också ske utan att befintlig personalstyrka
behöver utökas.
Kommunstyrelsens bedömning
Fristadbostäders förslag till förvärv ligger i linje med uppdrag enligt ägardirektivet.
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bidra till att främja bostadsförsörjningen, och
aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och
verka i.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Kommunstyrelsen förutsätter att bolagets bedömning av affärsmässigheten i projektet
är korrekt, och att bolaget gjort nödvändig genomgång av såväl ekonomisk kalkyl som
fastigheternas beskaffenhet.
Föreslagen investering förväntas ge ett högt driftnetto och en nödvändig positiv resultateffekt på bolagsnivå. Detta stämmer väl med de krav Kommunstyrelsen ställt i
samband med de senaste årens godkännande av Fristadbostäders budget.
Kommunstyrelsen konstaterar att hela investeringen lånefinansieras. Detta försämrar
bolagets bokförda soliditet och gör bolaget mer räntekänsligt. Samtidigt är marknadsläget gynnsamt för att kunna lånefinansiera sig till låga räntenivåer. Bolagets stora
övervärden i sitt totala fastighetsbestånd gör att en marknadsvärdebaserad soliditet
fortsatt är mycket hög, vilket motiverar att bolaget kan lånefinansiera hela investeringen.
Kommunens allmännyttiga bostadsbolag har en viktig roll i arbetet med att skapa nya
bostäder i Borås Stad. Föreslagen investering genererar inga nya bostäder, men bidrar
strategiskt till en för bolaget önskvärd storlek och åldersstruktur på beståndet. Sammantaget motiverar de affärsmässiga skälen till att godkänna investeringen.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om fastighetsförvärven ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fristadbostäder AB: s köp av fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 godkänns.
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Verksamhetsplan
Investeringar, förbättringar och underhåll
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet.
Under 2015 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar, totalt ca 270 st.
Pågår till slutet av 2017. Vi har genomfört ett omfattande ROT-projekt i det som vi kallar
Centrumhuset och som ligger på Tärnavägen 2. Läget för huset från 1960 blev mer eller mindre
akut med många brister. Med ett helhetsgrepp har vi nu ett underhållsfritt hus i flera decennier
framåt. LSS-boende som Fribo förvaltar på Gamla Kyrkvägen har byggts ut, beställning gjord av
LFF. Utöver badrumsrenoveringarna är inga stora underhållsprojekt planerade för 2016.

Nyproduktion
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser
avsätts i ärendet.
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder. Igångsättande av projekt där tidigast i slutet
av 2017, men något sådant projekt är inte inlagt i budgeten.
Kvalitets- och miljöarbete
Vårt miljöledningssystem är reviderat av SP och vi har fortsatt en certifiering enligt ISO 14001.
Arbetet med att implementera ett verksamhetssystem i bolaget fortgår.
Framtid
Vi känner både på kort och på lång sikt tillförsikt inför framtiden med få vakanser.
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget.
Ekonomi
Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets ekonomiska utveckling fram t o m år
2020. Prognosen innehåller bokslut 2014, prognos för 2015, budget för 2016 samt plan för 201720. Denna bygger på ett antal antagande, vilka sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR prognos.
Hyrorna för 2016 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas
under perioden januari-mars 2016.
Lån/limit
Beträffande befintliga lån, som alla ligger hos internbanken, följer dessa den av Borås Stad
rekommenderade strategin där minst 50% är bundna på längre sikt.
Till budgeten har även siffror som gäller vid ett eventuellt övertagande av bostadsområdet
Karlsberg i Fristad lagts till. Detta köp är avhängigt ett godkännande i KF. För köpet behöver
limiten höjas med 40 000 kkr.
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos
Vår plan avser en flerårsprognos.
Förutsättningar för planen:
- År 14 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 15
samt plan 16-20.
- Siffror från marknadsvärdering gjord under 2013 införda.
Följande antaganden är gjorda i övrigt;
INTÄKTER
1. Hyror bostäder höjs med 3,5 % per år 2016-2020.
2. Hyror lokaler höjs med 2 % per år.
3. Övriga hyresintäkter (garage, p- platser) höjs med 2 % per år.
KOSTNADER
1. Värme höjs med ca 3 % per år, dock lite mer 2016.
2. Övriga poster höjs med 2-2,5 % årligen.
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
1. Investering i befintliga byggnader sätts till 2 100 kkr. för 2016 som därefter ökar med
2% per år.
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år.
3. Avskrivningar tillkommer med 2 % för byggnader, 5 % för markanläggningar o 20 %
för maskiner och inventarier.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till ca 2,75 %
inklusive borgensavgift för 2016, därefter höjs den i några steg fram till 2020.
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital.
NEDSKRIVNING
SKATTER.
1. Betald bolagsskatt sätts till 22 % per år under perioden.
ÖVRIGT
Balanslikviditeten är satt till 50.
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Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Övriga intäkter

31 813
348
0
725
0
712
0
671
0

32 872
100
0
762
0
725
0
684
0

33 954
100
0
776
0
739
0
696
0

35 072
51
0
790
0
757
0
709
0

36 228
52
0
804
0
771
0
722
0

37 423
53
0
819
0
785
0
736
0

SUMMA INTÄKTER

34 269

35 143

36 265

37 379

38 577

39 816

7 400
3 500

2 100
3 500

2 142
3 570

2 185
3 641

2 229
3 714

2 283
3 869

10 900

5 600

5 712

5 826

5 943

6 152

3 292
1 040
737
1 061
940
4 602
161
3 157
1 538

3 357
1 061
751
1 082
977
4 940
164
3 370
1 569

3 425
1 082
766
1 103
996
5 041
168
3 438
1 601

3 493
1 154
782
1 126
1 016
5 144
171
3 507
1 633

3 563
1 176
797
1 148
1 036
5 250
174
3 577
1 665

3 634
1 230
813
1 171
1 057
5 357
178
3 648
1 699

16 527

17 273

17 620

18 025

18 387

18 788

450
22

450
22

450
22

450
22

450
22

450
22

27 899

23 345

23 804

24 323

24 802

25 411

6 370

11 798

12 460

13 055

13 775

14 404

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Övriga förvaltningsintäkter netto

0

0

0

0

0

0

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 267

5 267

5 267

5 267

5 267

5 267

BRUTTORESULTAT

1 103

6 531

7 193

7 788

8 508

9 137

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

1 103

6 531

7 193

7 788

8 508

9 137

0
3 751

0
4 500

0
4 696

0
4 840

0
4 928

0
4 616

Summa finansnetto

-3 751

-4 500

-4 696

-4 840

-4 928

-4 616

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-2 647

2 031

2 498

2 948

3 581

4 522

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-2 647

2 031

2 498

2 948

3 581

4 522

400

400

400

400

400

400

Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)

0

0

0

0

0

0

Investering (+)/försäljning-byggn. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

18 587
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Summa investering fastighet

18 587

0

0

0

0

0

Tkr
HYRESINTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader
Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER
DRIFTNETTO

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter
Räntekostnader

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT
Investering i maskiner o inventarier (M/I)

Balansräkning
FRIBO
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Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

70 102
9 477
6 710

84 140
0
9 477
6 325

79 591
0
9 477
5 940

75 042
0
9 477
5 555

70 493
0
9 477
5 170

65 944
0
9 477
4 785

61 395
0
9 477
4 400

Summa fastigheter

86 289

99 942

95 008

90 074

85 140

80 206

75 272

Maskiner och inventarier

1 376

1 443

1 510

1 577

1 644

1 711

1 778

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

174 665

188 385

183 518

178 651

173 784

168 917

164 050

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

67
1 194
309

48
859
3 724

48
859
3 724

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 723

48
859
3 724

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 570

4 631

4 631

4 631

4 630

4 630

4 631

176 235

193 016

188 149

183 282

178 415

173 548

168 681

Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

0
19 345

0
16 698

0
18 728

0
21 226

0
24 174

0
27 755

0
32 276

SUMMA EGET KAPITAL

19 345

16 698

18 728

21 226

24 174

27 755

32 276

0

0

0

0

0

0

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

0
40

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

SUMMA AVSÄTTNINGAR

40

55

55

55

55

55

55

145 472

167 098

160 200

152 836

145 021

136 573

127 184

8 080
3 298

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

11 378

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

176 235

193 016

188 149

183 282

178 415

173 548

168 681

34 411
1 600
36 011
542
2

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta
Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

Nyckeltal
FRIBO
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Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finansiering
Balanslikviditet

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

231 587

231 587

231 587

231 587

231 587

231 587

131 645

136 579

141 513

146 447

151 381

156 315

Nyckeltal
Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

7,4
2,8

11,8
5,1

13,1
5,4

14,5
5,6

16,2
5,9

18,0
6,2

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
46

10
48

12
50

14
53

16
55

19
58

-14,69
-1,68

11,46
1,24

12,50
1,45

12,99
1,63

13,79
1,87

15,06
2,23

167
72

169
69

170
66

170
63

170
59

169
55

14

1 824

1 941

2 054

2 212

2 447

884
-1,1
453
0,0
440
290
170
6 370

914
-0,3
476
0,0
460
149
314
11 798

944
-0,3
485
0,0
469
152
332
12 460

975
-0,1
494
0,0
480
155
348
13 055

1 007
-0,1
503
0,0
489
158
367
13 775

1 040
-0,1
512
0,0
500
164
383
14 404

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

19
-2 647
-2 647

34
2 031
2 031

34
2 498
2 498

35
2 948
2 948

36
3 581
3 581

36
4 522
4 522

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

0,57
2,40
-1,83

3,47
2,75
0,72

3,92
3,00
0,92

4,37
3,25
1,12

4,90
3,50
1,40

5,42
3,50
1,92

10,0
29

8,6
145

7,2
153

6,0
161

4,9
173

3,9
198

Marknadsvärde
Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde
Övervärde i fastigheter

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde
Självfinansieringsgrad
Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %

Verksamhetsplan & budget 2016
Inklusive av styrelsen önskad investering i
bostadsområdet Karlsberg
Övriga förutsättningar samma som den andra budgeten

Fristadbostäder AB
Med flerårsprognos t o m 2020

Resultaträkning
FRIBO
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Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Övriga intäkter

31 813
348
0
725
0
712
0
671
0

36 288
100
0
930
0
790
0
684
0

37 404
100
0
945
0
805
0
696
0

38 556
51
0
961
0
823
0
709
0

39 747
52
0
977
0
838
0
722
0

40 977
53
0
994
0
853
0
736
0

SUMMA INTÄKTER

34 269

38 792

39 950

41 101

42 337

43 613

7 400
3 500

2 300
3 800

2 344
3 876

2 389
3 954

2 435
4 033

2 491
4 193

10 900

6 100

6 220

6 342

6 467

6 684

3 292
1 040
737
1 061
940
4 602
161
3 157
1 538

3 457
1 161
1 001
1 152
1 037
4 940
194
3 390
1 604

3 526
1 183
1 019
1 174
1 057
5 041
198
3 458
1 636

3 595
1 256
1 037
1 197
1 077
5 144
202
3 527
1 668

3 666
1 279
1 055
1 220
1 098
5 250
205
3 597
1 701

3 738
1 334
1 073
1 244
1 120
5 357
209
3 669
1 735

16 527

17 938

18 292

18 703

19 072

19 480

450
22

508
22

508
22

508
22

508
22

508
22

27 899

24 568

25 042

25 576

26 069

26 694

6 370

14 224

14 908

15 525

16 267

16 919

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Övriga förvaltningsintäkter netto

0

0

0

0

0

0

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

0
4 549
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 267

6 067

6 067

6 067

6 067

6 067

BRUTTORESULTAT

1 103

8 157

8 841

9 458

10 200

10 852

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

1 103

8 157

8 841

9 458

10 200

10 852

0
3 751

0
5 024

0
5 819

0
6 014

0
6 147

0
5 789

Summa finansnetto

-3 751

-5 024

-5 819

-6 014

-6 147

-5 789

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-2 647

3 133

3 022

3 444

4 053

5 062

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-2 647

3 133

3 022

3 444

4 053

5 062

400

400

400

400

400

400

Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)

0

0

0

0

0

0

Investering (+)/försäljning-byggn. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

18 587
0
0

40 000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Summa investering fastighet

18 587

40 000

0

0

0

0

Tkr
HYRESINTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader
Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER
DRIFTNETTO

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter
Räntekostnader

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT
Investering i maskiner o inventarier (M/I)

Balansräkning
FRIBO
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Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

70 102
9 477
6 710

84 140
0
9 477
6 325

118 791
0
9 477
5 940

113 442
0
9 477
5 555

108 093
0
9 477
5 170

102 744
0
9 477
4 785

97 395
0
9 477
4 400

Summa fastigheter

86 289

99 942

134 208

128 474

122 740

117 006

111 272

Maskiner och inventarier

1 376

1 443

1 510

1 577

1 644

1 711

1 778

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

174 665

188 385

222 718

217 051

211 384

205 717

200 050

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

67
1 194
309

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 723

48
859
3 724

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 570

4 631

4 630

4 631

4 630

4 630

4 631

176 235

193 016

227 349

221 682

216 015

210 348

204 681

Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

0
19 345

0
16 698

0
19 831

0
22 853

0
26 297

0
30 350

0
35 412

SUMMA EGET KAPITAL

19 345

16 698

19 831

22 853

26 297

30 350

35 412

0

0

0

0

0

0

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

0
40

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

SUMMA AVSÄTTNINGAR

40

55

55

55

55

55

55

145 472

167 098

198 298

189 609

180 498

170 778

160 048

8 080
3 298

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

11 378

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

176 235

193 016

227 349

221 682

216 015

210 348

204 681

34 411
1 600
36 011
542
2

35 968
1 600
37 568
564
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta
Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

Nyckeltal
FRIBO
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Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finansiering
Balanslikviditet

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

213 000
18 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

231 587

271 587

271 587

271 587

271 587

271 587

131 645

137 379

143 113

148 847

154 581

160 315

Nyckeltal
Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

7,4
2,8

14,2
5,2

11,1
5,5

12,1
5,7

13,3
6,0

14,5
6,2

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
46

9
43

10
45

12
48

14
51

17
54

-14,69
-1,68

17,15
1,89

14,16
1,72

14,01
1,85

14,31
2,05

15,40
2,40

167
72

148
73

148
70

147
66

146
63

144
59

14

23

2 272

2 378

2 530

2 782

884
-1,1
453
0,0
440
290
170
6 370

921
-0,3
527
0,0
436
148
346
14 224

949
-0,3
536
0,0
444
151
362
14 908

979
-0,1
545
0,0
454
154
377
15 525

1 009
-0,1
554
0,0
463
157
395
16 267

1 040
-0,1
563
0,0
473
162
411
16 919

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

19
-2 647
-2 647

37
3 133
3 133

37
3 022
3 022

38
3 444
3 444

38
4 053
4 053

39
5 062
5 062

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

0,57
2,40
-1,83

3,59
2,75
0,84

3,99
3,00
0,99

4,38
3,25
1,13

4,85
3,50
1,35

5,30
3,50
1,80

10,0
29

10,0
162

8,3
152

6,9
157

5,6
166

4,5
187

Marknadsvärde
Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde
Övervärde i fastigheter

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde
Självfinansieringsgrad
Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %

E7

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att uppdra till Näringslivenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla tillståndsgivningen
för food trucks
Att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera uppställningsplatser för food
trucks inom kommunens område

2015-11-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0299 310
Programområde: 1
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2015-11-13, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0299

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och
Ida Legnemark (V); Bredda Borås matutbud
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen beskrivs konceptet food truck och de hinder som står i vägen för dessa
typer av verksamheter idag i Borås Stad, där kanske det främsta problemet bottnar i
ansökningsprocessen för diverse tillstånd. Motionärerna räknar upp ett antal instanser
från vilka tillstånd måste sökas innan en food truck kan bli verksam.
Vidare hänvisar motionärerna till motsvarande situation i Göteborg och hur denna
problematik hanteras där, vilket också diskuteras närmare i remissvaret från Tekniska
nämnden.
Motionärerna föreslår en förenkling och samordning av tillståndsgivningen för food
trucks samt att uppställningsplatser för dessa verksamheter bestäms. I slutändan menar motionärerna att detta förfarande möjliggör att intressenter har förutsättningar att
komma med rätt uppgifter till rätt instans och att intressenten från början vet var man
kan få tillstånd att bedriva verksamheten.
Avslutningsvis föreslår motionärerna att intressenterna i sin ansökan skall beröra frågor som blir aktuella för deras verksamhet med avseende på miljö, hållbarhet, krav,
närodlat samt pris.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden samt Miljö- och
konsumentnämnden. Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att uppdra till Näringslivsenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks
Att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera uppställningsplatser
för food trucks inom kommunens område

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Bredda Borås matutbud
Konceptet food truck (rullande restaurang) är en global trend som innebär att
mark tillfälligt upplåtes till ett motordrivet fordon - lätt lastbil - som säljer olika
typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. Detta tycker vi skulle lyfta
Borås som en internationell och modern stad tillsammans med andra initiativ som
No Limit street art festival.
I nuläget finns det ett antal saker som kan utgöra hinder för den typen av
verksamhet; Att olika tillstånd behöver sökas från en rad instanser; Miljökontoret,
räddningstjänsten, polisen samt eventuellt ytterligare myndigheter. I Göteborg,
som vi anser som intressanta i detta hänseende, pågår för närvarande ett projekt
med samordning av tillståndssökning och uppställning.
I Göteborg insänder intressenter en ansökan och så samordnar sig berörda
myndigheter för att avgöra om man uppfyller kraven gällande
livsmedelshantering, eventuellt brandfarligt gods, personalmässiga aspekter och
lagstiftning samt att fordonet är godkänt och lämpligt samt att avfallshanteringen
är rimligt genomtänkt. Detta är en avsevärd förenkling jämfört med det nuvarande
upplägg som Borås, likt många andra mindre och medelstora städer har där den
enskilde näringsidkaren behöver separat söka en rad olika tillstånd från olika
instanser.
Marknaden har visat ett stort intresse för att etablera så kallade food trucks, och
för att underlätta detta menar Vänsterpartiet Borås att det finns anledning att se
hur tillståndsgivningen kan förenklas genom samordning och uppställningsplatser
för serveringsfordon kan bestämmas, för att möjliggöra att intressenter kan på ett
lätt sätt vända sig till en instans, veta vilka uppgifter man behöver inkomma med
för att säkerställa en skyndsam och rättssäker hantering, samt att man vet på
förhand var man kan få ställa sig för att få servera.
Vi tycker även att i ansökan så skall intressenter presentera hur de tänker kring
miljö, hållbarhet, krav, närodlat samt pris. Detta skall tillsammans med en önskan
om en bred matupplevelse vägas in när tillstånd beviljas.
Därför föreslår Vänsterpartiet i Borås att
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning att utreda möjligheten
till att förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning, att utreda möjligheten
att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom kommunens
område.

Borås 2015-03-17 Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-08-25

§ 105

Dnr 2015-1545

Bredda Borås matutbud. Motion av Fredrich Legnemark (V)
och Ida Legnemark (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0299)

Ärendet
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har i sin motion föreslagit att en
lämplig förvaltning ska utreda följande:
-

förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks

-

utreda möjligheten att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom
kommunens område

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2015-08-12

2015-1545

Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bredda Borås matutbud. Motion av Fredrich Legnemark (V)
och Ida Legnemark (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0299)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har i sin motion föreslagit att en
lämplig förvaltning ska utreda följande:
-

förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks

-

utreda möjligheten att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom
kommunens område

Miljöförvaltningens synpunkter
I dagsläget finns det fungerande rutiner på Miljöförvaltningen som inte hindrar på
något sätt att företagen kan starta och driva en livsmedelsanläggning. Rutinen innebär
att om myndigheten inte hör av sig under två veckors period efter inlämnad anmälan
om registrering för eventuella kompletteringar eller liknande får företagen starta sin
verksamhet. Miljöförvaltningen har den beredskap som krävs för att kunna hantera
sådana ärenden.
Denna motion handlar om food trucks. Dock är själva idén om förenklingar av olika
myndighetsrutiner tillämpbara på andra områden.
Miljöförvaltningen anser att Näringsliv- och utredning på Stadskansliet har en nyckelroll i processen då en naturlig kundtjänst för samtliga förvaltningar saknas i dagsläget.
Andra förvaltningar ansvarar för bland annat uppställningstillstånd med mera.
Ett samarbete mellan Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen pågår sedan en tid
tillbaka och omfattar bland annat förenkling av rutiner.

Miljöförvaltningen
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Jonas Edin
Tf. Miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Datum

Dnr

2015-08-12

2015-1545

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

REMISSVAR
Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55

2015-08-13
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Kommunstyrelsen

Svar på motion: Bredda Borås matutbud
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0299

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och kommer att se över möjligheten att bredda utbudet av uppställningsplatser för snabbmat/foodtrucks på allmänplatsmark och regelverket för denna verksamhet.

Tekniska nämndens yttrande
I Borås centrum finns idag 4 platser på allmänplatsmark som bedömts lämpliga att
ställa upp vagnar/fordon för tillfällig försäljning av snabbmat. Eftersom efterfrågan
idag är större än tillgängliga platser ställer sig Tekniska nämnden positiv att se på möjligheten att bredda utbudet av antalet platser.
Göteborgsmodellen som hänvisas till i motionen är ett samarbetsprojekt som bedrivs
som försöksverksamhet under ett år för att sedan utvärderas. Projektet hanterar inte
den formella tillståndsgivningen från de myndigheter varifrån tillstånd krävs i varje
enskilt fall, utan syftar till att ge stadens boende en förhöjd upplevelse av stadens
matutbud. En affärsplan ska upprättas där företaget får redogöra för sitt koncept bl.a
typ av mat, ekonomiska förutsättningar, efterlevnad av gällande regelverk och miljöpåverkan. Utifrån sju bedömningskriterier godkänns lämpliga företag/koncept att gå
vidare med tillståndsansökan hos berörda myndigheter. Business Region Göteborg
som är ett kommunalt bolag med ansvar för näringslivsutveckling i Göteborg utgör
företagslots till intresserade företag som vill bedriva verksamhet med foodtrucks.
Tekniska nämndens ansvarar tillsammans med polismyndigheten för upplåtelse av
allmänplatsmark för uppställning av foodtrucks samt regler för upplåtelsen. Inledningsvis konstaterades att nämnden ser posítivt på möjligheten att bereda fler platser
inom kommunen för försäljning av snabbmat. Utifrån erfarenheterna från Göteborg
kan det också finnas skäl i att utveckla regelverket t.ex så att en rotation av de upplåtna platserna erhålles för att få en rättvis fördelning av de attraktivaste platserna.
För att underlätta förståelsen för tillståndskrav och regelverk har kommunen idag en
kanal: ”En dörr in” hos Näringslivsenheten på Stadskansliet som skulle kunna fungera som företagslots även i detta sammanhang.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson
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Svar på motion av Ida Legnemark (V); Kostnader för
cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd som ”livsföring i övrigt” mot
uppvisande av kvitto

2015-11-13
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0455 754
Programområde: 3
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2015-11-13, Christer Johansson

Sida
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Dnr 2015/KS0455

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i
försörjningsstöd
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen beskrivs hur kostnader för mammografi och cellprover gör att kvinnor
med låga inkomster avstår från att genomgå dessa tester. Tester som hjälper till att
upptäcka cancer i ett tidigt stadie och möjliggör att behandling kan sättas in.
Vidare skriver motionären att det är just den tidiga upptäckten av sjukdomen som
bidrar till att de flesta som drabbas av bröstcancer idag överlever. Motionären nämner
också att merparten av de som drabbas av livmoderhalscancer inte genomfört cellprov.
Kvinnor som är helt, eller till viss del, beroende av försörjningsstöd riskerar att avstå
från viktiga hälsoundersökningar till följd av de små marginaler de lever på ekonomiskt. Idag finns möjligheter att få beviljat kostnader för sjukvård via högkostnadsskyddet, men häri ingår inte kostnader för cellprov och mammografi.
Motionären föreslår att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska
ingå i försörjningsstödet i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd som
”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Pamlén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion
Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd
Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det
motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden
gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av
cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för de båda proven att
kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan
ytterligare.
Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har
inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka
cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.
Bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor med drygt 8000 diagnoser per år i Sverige. Idag
överlever de flest som drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är
mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling.
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska
marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns
därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från
ovan nämnda undersökningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet
 att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska ingå i
försörjningsstödet i Borås Stad
Ida Legnemark (V)
Borås 2015-05-25
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REMISSVAR
Arbetslivsförvaltningen
Lennart Gustavsson, 033-35 33 98

2015-08-18

Dnr 2015/ALN0060

Kommunstyrelsen

Motion: Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0455

Nämndens beslut
Tillsyrka motionen att kostander för cellprov och mammografi ingår i riktlinjer för
försörjningsstöd som ”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Med hänvisning till de besparingar görs genom mammografi samt cellprov och som
kan ge ökad livskvalité är vi inte främmande till att acceptera det som en kostnad då vi
prövar rätten till bistånd. Det ingår inte i försörjningsstödet utan blir som "livsföring i
övrigt".

Nämndens yttrande i sin helhet
Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har
inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka
cellförändringar, innan de utvecklas till cancer. Bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor med drygt 8000 diagnoser per år i Sverige. Idag överlever de flest som drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är
mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska
marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns
därför en risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan
nämnda undersökningar.
Förslag till förändring

Vår uppfattning är att kostnaden för mammografi och cellprov ska ingå i högkostnadsskyddet för läkarvård men vi styr inte över sjukvårdens regler.
Med hänvisning till de besparingar görs genom mammografi samt cellprov och som
kan ge ökad livskvalité är vi inte främmande till att acceptera det som en kostnad då vi
prövar rätten till bistånd. Det ingår inte i försörjningsstödet utan blir som "livsföring i
övrigt".
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
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Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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Svar på motion av Anna Svalander (FP); om att
frångå kösystemet till de fristående skolorna i Borås
så att dessa också kan ta emot nyanlända elever.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att motionen förklaras besvarad
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att uppdra åt Stadsdelsnämnd Norr att utreda hur de fristående grundskolorna i Borås Stad kan undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever
2015-11-17
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0691 611
Programområde: 3
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2015-11-13, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0691

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Svalander (FP); om
att frångå kösystemet till de fristående skolorna i Borås så att dessa också kan ta emot
nyanlända elever.
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fristående grundskolor ska ges större möjlighet att ta emot
nyanlända flyktingar. Idag får elever till fristående grundskolor endast antas via tre
principer anmälningstid, närhetsprincipen samt syskonförtur. I rubricerad motion
beskrivs svårigheten för nyanlända att antas via anmälningstid (kösystem). Med anledning av nämnd problematik vill motionären att Kommunstyrelsen utreder hur ett
undantag från principen anmälningstid kan utformas, samt vilka resurser som kan
krävas för ett sådant förslag.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-19 beslutades, efter yrkande från
Folkpartiet Liberalerna, att följande skall stå med i budget för 2016: ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever”. Detta uppdrag fångar upp det motionären till denna motion ville åstadkomma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att motionen förklaras besvarad
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att uppdra åt Stadsdelsnämnd Norr att utreda hur de fristående grundskolorna i Borås Stad
kan undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion från Folkpartiet Liberalerna om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i
Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända elever.

Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig och
katastrofer. En rännil av världens flyktingar kommer till Sverige. Sverige är och ska, enligt Folkpartiet,
vara en humanitär stormakt. Dock finns många utmaningar. En av dem är att utlandsfödda elever
klarar sig allt sämre i de kommunala skolorna.
Nyligen kom Skolverket med sin årliga betygsstatistik för läsåret 2014/15. I ett pressmeddelande
konstaterar myndigheten att ”Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1-5
har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som
börjat i svensk skola i årskurs 6-9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg
behörighet på 28 procent till 26 procent i år.”
Statistiken Skolverket presenterar visar också att en större andel elever som når kunskapskraven går i
fristående skolor än i kommunala. Oavsett om man utgår ifrån föräldrarnas utbildningsnivå, om
eleverna har svensk eller utländsk bakgrund så gäller samma mönster. Resultaten i fristående skolor
är bättre än i kommunala och fler elever når kunskapskraven i alla ämnen.
Nuvarande lag omöjliggör dock för fristående skolor att ta emot nyanlända. Fristående skolor får
bara ta emot elever utifrån ett kösystem. Självklart kan nyanlända inte på förhand veta att de ska fly,
hamna i Sverige och ställa sig i kö. Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett undantag för
kösystemet skall göras i Borås Stad så att även de fristående grundskolorna ska få ta emot nyanlända
elever. Kommunstyrelsen få i uppdrag att se hur ett sådant undantag kan se ut och vilka resurser som
behöver följa med när ett sådant system införs.
Folkpartiet Liberalerna föreslår att
De fristående grundskolorna i Borås undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser som skall följa med
ett sådant undantag.

Anna Svalander, Folkpartiet Liberalerna
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Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet
2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag
Att en avsättning om 150 000 kr görs för engångsutbetalning till externa utförare för att möta ökade utbildnings- och abonnemangskostnader kopplade till nytt IT-system

2015-11-20
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0750 055
Programområde: 3
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 357184
Datum/avdelningschef: 2015-11-19, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0750
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Stadsdelsnämnderna
Utförare av hemtjänst

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2016
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009 har Kommunstyrelsen
fastställt timersättningen till privata utförare inom hemtjänstvalet för 2016. Ersättningarna för 2016 har till stor del beräknats på samma sätt som för 2015.
Ersättningsnivåerna är olika beroende på hur avtalet med den enskilde utföraren ser
ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig. Om utföraren åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om åtagandet innefattar både
omvårdnads- och serviceinsatser. Detta beror dels på att serviceinsatser förutsätts
utföras under dagtid på vardagar, varför inget tillägg för obekväm arbetstid behöver
betalas ut för dessa insatser, och dels på att det inte ingår någon kompensation för
dold moms i ersättningen (se nedan).
Beräkning av timersättning
Beräkningen av ersättningen utgår ifrån kommunens medianlön för personal inom
hemtjänsten omräknat till timersättning. Pålägg görs sedan för ersättningar för arbete
på obekväm arbetstid, semesterersättning och vikarier. En uppräkning görs av nuvarande lön med samma uppräkning som gäller för kommunbidragen för 2016, dvs. 2,0
% från april 2016. Även övriga kostnader räknas upp på samma sätt som kommunbidragen för 2016.
Då ersättning endast utgår för den tid utföraren är hos vårdtagaren görs också ett
pålägg för att täcka den kringtid som oundvikligen finns i verksamheten. Med kringtid
menas all tid som inte personalen är hos vårdtagaren, t ex gångtid, tid för möten och
utbildning. Detta pålägg är för utförare som både utför omvårdnads- och serviceinsatser 30 %. För utförare som enbart utför serviceinsatser är det 25 %. Orsaken till att
påläggen är olika är att när det gäller omvårdnadsinsatser förekommer fler korta besök, t ex för tillsyn eller delegerade hemsjukvårdsinsatser, varför kringtiden är förhållandevis högre.
En ersättning för overheadkostnader (bl. a personaladministration, ekonomiadministration, arbetsledning, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete) ingår i timersättningen.
Dessutom differentieras ersättningen mellan tätort och utanför tätort.
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Bomtid
Tidigare har utförarna ersatts vid oplanerad frånvaro och om brukaren tackar nej till
besök samma dag med planerad tid. 2015 räknades timpriset upp med 4 kr för serviceinsatser och 5 kr omvårdnads- och serviceinsatser, samma princip gäller för 2016.
På detta vis ersätts den s.k. ”bomtiden” generellt vilket blir ett mer rättvist system och
något enklare administrativt. Vid brukares inläggning på sjukhus eller vid dödsfall
ersätts de två första dygnen med planerad tid.
Moms
I ersättningen till externa utförare av både omvårdnads- och serviceinsatser räknas
också in en kompensation för att de inte har avdragsrätt för kostnader för moms,
vilket ger en så kallad dold moms i verksamheten. Utifrån kommunens redovisade
kostnader har denna fördyrande faktor för externa utförare beräknats motsvara cirka
3 %.
Utförare som endast utför serviceinsatser är i skattehänseende, enligt Skatteverkets
ställningstagande ”Social omsorg” daterad 2006-12-18 med dnr 131 664715-06/111,
inte en utförare av momsfri social omsorg. De är istället att betrakta som en underentreprenör av en momspliktig tjänst, t ex städtjänst. Utföraren har därmed skyldighet att debitera moms på utförda tjänster åt kommunen, men har också rätt att dra av
moms på sina kostnader. Detta innebär att utförarna av endast serviceinsatser måste
fakturera Borås Stad för utförda timmar med ett påslag med 25 % moms.
Telefoner
Nytt för ersättningen 2016 är att kostnader kopplade till tjänstetelefoner för användning av IT-systemet TES ersätts. Sett över en 18-månadersperiod blir timersättningen
2,57 kr.
Ersättningsnivåer
Ovanstående beräkningar ger sammantaget en timersättning till privata utförare i de
fall det endast gäller serviceinsatser på 310 kr per timma i tätort respektive 321 kr per
timma utanför tätort. Ersättningarna 2015 var 306 kr per timma i tätort respektive
317 kr per timma utanför tätort. För privata utförare som utför både omsorgs- och
servicetjänster blir ersättningen 376 kr per timma i tätort och 388 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2015 var 372 kr per timma i tätort respektive 384 kr per
timma utanför tätort. Det är samma ersättningar som gäller oavsett om insatsen utförs
på dagtid, kvällstid eller på helgerna.
Engångsersättning 2015
Externa utförare inom hemtjänsteavtalet har, från och med november, integrerats i
kommunens IT-system för hemtjänsten. Ökade kostnader kopplade till utbildning
och abonnemang uppkommer på grund av integreringen, varför 150 000 kr avsätts till
externa utförare inom hemtjänstavtalet. Ersättningen grundar sig i ökade kostnader
under november och december månad. I och med 2016 års förslag tillkommer ersättning för telefoner och abonnemang i timersättningen, så är inte fallet för 2015 och ett
engångsbelopp för att möta dessa ökade kostnader utgår därför till externa utförare.
Beloppet 150 000 kr täcker abonnemangskostnader till mobiltelefoner samt vikariekostnader i samband med utbildning inom det nya systemet. Avsättningen fördelas
proportionerligt efter antal abonnemang kopplat till telefoner samt antal arbetstagare i
respektive företag. Ersättningen är ej återkommande.
Från och med 2016 täcks abonnemangs- och telefonkostnader av en post i timersättningen som beskrivs i stycket ”Telefoner” ovan. Utbildningskostnader för nyanställda
täcks inom posten för overheadkostnader, som alltid ingått i timersättningen.
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Bilaga

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2016
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
376
Utanför tätort
388
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort

Privat utförare
kr/timma
310
321

Dubbelbemanning
Dubbelbemanning skall godkännas i förväg av biståndsbedömaren. Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Oplanerad frånvaro (bomtid)
Vid oplanerad frånvaro kontaktas biståndshandläggaren senast nästkommande vardag. Vid brukares akuta sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen
(48 timmar från den första frånvaron) med planerad tid.
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Uträkning av ersättning i LOV för
2016
2016 års nivå, kr/tim
Omvårdnad Service
Lönekostnader
Månadslön
OB
Semesterdagstillägg (5v)
Semestervikarier (4/5v)
Sjukvikarier

142,95
12,45
2,52
11,84
3,00
172,77

132,23
0,00
2,33
10,95
2,78
148,29

PO-pålägg inkl. löneadm (39,08%)

67,52
240,28

57,95
206,25

Kringtid
Kringtid (inkl. OB-ersättning)

0,30%
72,09
312,37

0,25%
51,56
257,81

Overheadkostnader
Telefonkostnader (tillkom 2016)
Övriga kostnader (tex bilar)

40,91
2,57
4,28

41,06
2,57
4,28

Bomtid

5

4

Timpeng tätort

365,13

309,72

Momskompensation
Timpeng tätort
- avrundat

10,95
376,08
376

0,00
309,72
310

Tillägg glesbygd

11,22

11,22

Timpeng glesbygd

376,35

320,94

Momskompensation
Timpeng glesbygd
- avrundat

11,29
387,64
388

0,00
320,94
321
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Revidering av Internationell policy för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Internationell policy antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Policyn ska revideras senast 2018.

2015-11-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0738 105
Programområde: 1
Handläggare: Jonas Widerström, tfn 7172
Datum/avdelningschef: 2015-06-24 / Anders Glemfelt
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Dnr 2013/KS0738 105

Avd: Näringsliv
Handläggare: Jonas Widerström
Kommunfullmäktige

Revidering av Internationell Policy för Borås
Stad
Ett förslag till reviderad Internationell policy har varit ute på remiss hos nämnder och
bolagsstyrelser. Av 21 inkomna remissvar har samtliga tillstyrkt förslaget till internationell policy.
En tredjedel av remissinstanserna påtalar vikten av riktlinjer och uppföljningsdokumentation till policyn. Som underlag till beslutet bifogas därför en beskrivning av det
praktiska internationella arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Internationell policy antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Policyn ska revideras senast 2018.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Näringslivschef
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Dnr 2013/KS0738 105
Avd: Näringsliv
Handläggare: Jonas Widerström

2015-11-30

Internationellt arbete i Borås Stad
Vid behov av stöd gällande internationella frågor kontaktas i första hand den internationella näringslivssamordnaren. Ev. startas en operativ arbetsgrupp, samordnaren
sammankallande.
Hjälp och lotsning av en ev. ansökan av EU-medel för olika projekt: Här diskuteras
olika vägval som kan göras få att nå bästa vägen. Den internationella samordnaren är
behjälplig och stöttande under hela resan från idé till färdigt projekt.
Besök med internationell prägel: Kontakt tas med den internationella näringslivssamordnaren som hjälper till med ett ”mottagningspaket”, involverar berörda politiker
och tjänstemän för att möta upp besöket på bästa sätt. (Kan handla om praktiska detaljer som att ordna med hämtning/lämning på flygplats, hotellrundvandring, studiebesök etc.). Dessa besök koordineras via den internationella näringslivssamordnaren
och Näringslivsenheten.
Uppföljning skall ske efter varje genomfört besök eller projekt som Borås Stad genomför. Återkoppling sker sedan till den huvudansvarige för besöket/projektet, uppföljningarna sammanställs och redovisas sedan till den ansvariga förvaltningen både
till politiker och tjänstemän.
Sammanställningen görs av den internationella näringslivssamordnaren och den huvudansvarige för besöket/projektet. Uppföljningarna utgör också underlag till bokslutet för det internationella arbetet.
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Dnr 2013/KS0738 105
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Avd: Näringsliv
Handläggare: Jonas Widerström

Revidering av Internationell Policy för Borås
Stad
Inkomna yttranden i sammanfattning
Borås Djurpark AB
Tillstyrker förslaget
Borås Lokaltrafik AB
Inga synpunkter
Revisorskollegiet
Avstår från yttrande
Borås Elnät AB
Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget.
Viskaforshem AB
Tillstyrker förslaget
Servicenämnden
Avstår från yttrande då man inte arbetar internationellt utan enbart lokalt.
Arbetslivsnämnden
Tillstyrker förslaget
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillstyrker förslaget
Miljö- och konsumentnämnden
Tillstyrker förslaget.
Förvaltningen förutsätter att policyn kompletteras med riktlinjer för hur arbete skall
bedrivas i praktiken samt att Borås Stad har tillgång till kvalificerat stöd gällande internationella frågor.
Industribyggnader i Borås AB
Tillstyrker förslaget
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Fritids- och folkhälsonämnden
Tillstyrker förslaget.
Nämnden vill lyfta behovet av en central stödfunktion för EU frågor samt att komplettera policyn med en handbok eller handlingsplan för det internationella arbetet.
Nämnden vill också lyfta behovet av en utvärdering av det internationella utbytet med
staden vänorter.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker förslaget
Nämnden föreslår att det utformas riktlinjer för hur verksamheterna ska organisera
det internationella arbetet och agera för att tillgodose policyns syfte.
Kulturnämnden
Tillstyrker förslaget
Nämnden anser att den tvärsektoriella samverkan bör kunna utvecklas ytterligare.
Utbildningsnämnden
Tillstyrker förslaget
Borås Energi och Miljö AB
Tillstyrker förslaget
Man påtalar dock att Boras Waste Recovery inte nämns då det nybildade bolaget uppfyller det syfte som önskas i policyn.
Stadsdelsnämnden Öster
Tillstyrker förslaget
AB Bostäder i Borås
Avstår från yttrande
Stadsdelsnämnden Norr
Tillstyrker förslaget
Nämnden anser att uppföljningen av de internationella kontakterna och projekt som
genomförs behöver bli bättre. Nämnden saknar en skrivelse hur uppföljningen ska
ske i verksamheterna. Nämnden anser också att det vore önskvärt att tydligare konkretisera i policyn hur det internationella arbetet ska gå till i Borås Stads verksamheter.
Tekniska nämnden
Tillstyrker förslaget.
Nämnden ser det viktigt att policyn följs upp av riktlinjer som skall ge en bakgrund
och en mer detaljerad syn på det internationella arbetet.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget.
Nämnden tycker att policyn behöver kompletteras med dokument som mer beskriver
ansvar samt hur och vart man vänder sig i det internationella arbetet.

Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

G
A
L
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FÖ

Borås Stad

Internationell policy
Internationell policy 1

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

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

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

2 Internationell policy

Internationell policy
Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter
och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att
hitta nya former för samverkan och nytänkande.
En internationellt aktiv kommun öppnar dörrar till nya marknader för näringslivet.
Samarbete med omvärlden i för Borås viktiga frågor ökar också möjligheterna till
inflytande och profilerar staden.

Det internationella arbetet ska bidra till
ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås
och hållbar tillväxt för kommunen,
näringslivet och medborgarna.
I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en naturlig del i alla verksamheter
och användas som ett verktyg för utveckling och förbättring.
Internationella samarbeten ska bidra till
•
•
•
•

Verksamhetsutveckling
Kunskapsutbyten
Profilering
Omvärldspåverkan

Internationell policy 3

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
Tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

4 Internationell policy
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Miljörapport Tertial 2 2015 – Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.

2015-11-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-10
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0395 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-11-09/ bh

Programområde: 2
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Sida
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Dnr 2015-33

Miljörapport Tertial 2 2015 - Borås Stad
Redovisning till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med tertialredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning och redovisning av planerade åtgärder.
Förvaltningarnas och bolagens insända miljömålsuppföljningar och goda exempel från
miljöarbetet redovisas i ett sammandrag i bilagan. Redovisningen i sin helhet finns i
Stratsys.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljörapport Tertial 2 2015 till
Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och bolag
Förvaltningschefer och bolags VD

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Dnr

2015-10-05

2015-33

Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport Borås Stad Tertial 2
Redovisning till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med tertialredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning och redovisning av planerade åtgärder.
Förvaltningarnas och bolagens insända miljömålsuppföljningar och goda exempel
från miljöarbetet redovisas i ett sammandrag i bilagan. Redovisningen i sin helhet
finns i Stratsys.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljörapport Tertial 2 2015 till
Kommunstyrelsen.
Ärendet
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med tertialredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning och redovisning av planerade åtgärder. En särskild analys av
verksamheternas tjänsteresor har också gjorts som en del av arbetet med
klimatkompensation i Borås Stad. Analysen utgår från statistik över resandets
utveckling 2013-2014.
Miljöförvaltningens synpunkter
Förvaltningarnas och bolagens insända miljömålsuppföljningar och goda exempel
från miljöarbetet redovisas i ett sammandrag i bilagan. Redovisningen i sin helhet
finns i Stratsys.

Jonas Edin
Tf. miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Miljöförvaltningen
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Bilaga
Miljörapporten Borås Stad Tertial 2 2015
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och bolag
Förvaltningschefer och bolags VD

Datum

Dnr

2015-10-05

2015-33

Miljörapporten
tertial 2 2015

Miljökalendarie
– några exempel
maj - augusti

Skräpplockardagar 4 – 8 maj
12 000 barn och
ungdomar
deltog

Fototävling
på Instagram,
#boråsrentochsnyggt
fick cirka 730 bidrag.
Några visas från
14 september i
Orangeriet.

Vildbiutställning på
Kulturhuset
12 juni – 8 juli.

Invigning av
Orangeriet 5-6 juni
konserter, dans,
barnaktiviteter,
picnic, teater,
panelsamtal,
föreläsningar
m.m.

”Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas
av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling”

Utdrag ur: Borås 2025 Vision och Strategi

1

I miljömålsuppföljningen för andra tertialet 2015 har förvaltningarna och
bolagen ombetts att redovisa åtgärdsplaner för miljömålsarbetet 2015
och särskilt redovisa en analys av tjänsteresorna. Det redovisas här kort.
Redovisningen i sin helhet finns i Stratsys.
Miljöledning i verksamheterna
Ett och ett halvt år kvarstår för genomförandet av Miljömål
för Borås 2013-2016. Införandet av miljöledning och
miljöutbildning har prioriterats under andra tertialet av
verksamheterna. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har
miljödiplomerats under perioden. Förskolorna, skolorna och
gymnasieskolorna går före i miljömålsarbetet. 58 procent av
dessa verksamheter har infört miljöledningssystemet Grön
Flagg. Det innebär att ytterligare 15 har infört Grön Flagg
under andra tertialet vilket är en fantastisk insats.

Indikator
Förvaltningar och bolag med
certifierat eller diplomerat miljö
ledningssystem:

»

12 av 29, motsvarar 41 procent

Förskolor, skolor och gymnasier
som arbetar med Grön Flagg:

»

78 av 135, motsvarar 58
procent.

Jämförelse 2014 med Sveriges
Ekokommuner (länk)

Energi och klimatarbete
Den interna Energi- och klimatstrategin har antagits
i Kommunstyrelsen och behandlas i Kommunfullmäktige i oktober. Ett ökande intresse för
solenergi och elfordon syns hos de kommunala
bolagen. Elcyklar och ellastcyklar började köpas in i
större omfattning under 2014 hos förvaltningar och
bolag. Nationellt sker satsningar på klimatstöd och
stöd gällande solenergi. Verksamheterna uppmanas
söka dessa bidrag under hösten och kommande år
för att göra det möjligt med miljömålssatsningar.

Miljöutbildning
Dialog har förts med flera förvaltningar och bolag
om hur vårt arbete med miljöutbildning kan
utvecklas. Detta har resulterat i att vi ökar takten
och breddar miljöutbildningarna. 391 personer
utbildades under tertial 2. Över 700 är i dagsläget
anmälda till miljöutbildningar i septemberdecember. Miljökommunikatören och ytterligare
två utbildare med kemikalie- och kostkompetens
från Miljöförvaltning miljöutbildar förskolelärare i
storgrupp.

Indikator
Antal anställda som miljöutbildats:

»

2 752 anställda eller 28 procent
(193 fler jämfört med Tertial 1)

” Vi kommer inrikta oss på egna miljömål på enhetsnivå. Varje enhet ska ha egna mål att arbeta med då
förvaltningen har en sådan bred verksamhet” (Fritids- och folkhälsoförvaltningen)
2

Revidering av miljömålen
påbörjas

Några verksamheter har endast sammanfattat den
statistik som gäller tjänsteresornas utveckling mellan
2013-2014 som sänts ut inför miljömålsupp
följningen. En djupare analys av informationen
behövs. Målet med analysen är att verksamheten
själv ska kunna identifiera vilka resor i tjänsten som
kan förändras och på sikt ge minskade kostnader och
miljöpåverkan.

Miljömålen ska revideras. Planeringen inför
kommande revideringsarbete har påbörjats. Under
perioden har också Länsstyrelsen beslutat om nya
regionala miljömål som är viktiga att arbeta med
regionalt utöver de nationella målen. Under miljö
målsrevideringen behöver vi förhålla oss till dessa,
men också till andra styrdokument, mål, uppdrag
och uppföljningar som finns i Borås Stad.

Analysen behöver göras av de med bäst kompetens
om hur verksamheten ser ut.
Ett förslag på reviderade Riktlinjer för resor, som
styr våra resor i tjänsten, kommer att skickas ut på
remiss under hösten. Förslagen på förändringar i
riktlinjerna baseras på erfarenheterna från arbetet
med klimatkompensationen i kommunen och
miljömålsuppföljningen.

Omorganisationen kommer också att påverka
miljömålsarbetet. Vi behöver prioritera tydligare
vilka områden som är viktigast att arbeta med. Vi
behöver också minska dubbelarbetet. Samtidigt vill
vi behålla transparens och fortsätta kommunicera
vårt miljöarbete internt och externt. Miljömåls
uppföljningarna utvärderas och förbättras därför
löpande. Att de reviderade målen formuleras så
att de går att följa upp är viktigt för att kunna visa
hur skattemedel används men också för att se om
vi arbetar i riktning mot Borås 2025 Vision och
Strategi.

Indikator
Andel fossilbränslefria tjänsteresor:

»» 22 procent (2014)

Jämförelse energianvändning vid
tjänsteresor 2014 med Sveriges
Ekokommuner (länk)

Synergieffekterna mellan ett integrerat miljö- och
kvalitetsarbete har lyfts vid en gemensam dag för
miljö- och kvalitetsnätverken den 2 september.
Denna dag planerades under andra tertialet.

Resor i tjänsten
Resorna med privat bil i tjänsten hade minskat
med 37 procent och miljöfordonsandelen låg på
65 procent under 2014. Trots det var under 2014
enbart 22 procent av tjänsteresorna fossilbränslefria.
Målet är att 80 procent av resorna ska vara fossil
bränslefria. Fler som går, cyklar och åker kollektivt i
tjänsten kan också innebära förbättrad personalhälsa
och att vi hushåller med resurser.

Utdrag ur analys tjänsteresor :
”Geografisk teamindelning och effektivare ruttplanering har gjort att antalet leasingbilar har kunnat
begränsats. Privat bil i tjänsten används främst av enhetschefer för att undvika att bilpoolens fordon
blir stående ute på enhet många timmar utan att kunna bokas av andra. För personliga assistenter
och ledsagare handlar det om resor när man byter uppdrag under arbetstid, t.ex. assistenter som
avlöser vid personalbyte på annan ort i samband med brukarnas semesterresor och rekreationsvistelser.
Flygresor har gjorts för verkställighet och uppföljning av externa placeringar. Fyra flygresor avser
gratifikationsresor” (Sociala omsorgsförvaltningen)
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Goda exempel – ett axplock
från klädföretag
som berättat om hur klädkonsumtion sätter
miljöavtryck i andra länder och hur vi kan
agera för en hållbar konsumtion. (Sven
Eriksonsgymnasiet)

Kemikalieinventering i förskola och
kemikaliebantning är påbörjad. Rensar

Bjudit in hållbarhetschefer

t.ex.
bort gammal elektronik, miljöfarliga möbler
och plastleksaker på samtliga förskolor,
byter ut gamla sovmadrasser samt gör en
kemikalieförteckning. (Miljöförvaltningen och
Stadsdelsförvaltningarna)

Inför under hösten 2015 vårdplanering via
Genom att använda sig av videomöten
kan restid och personalresurser sparas.
(Stadsdelsförvaltningen Väster)

video.

ett energiprojekt
som syftar till att minska personers energi
användning genom att visualisera den.
Projektet startar i oktober. (Miljöförvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen och Servicekontoret.
SP är arrangör)

Deltar i ”Beyond Viz”

Genomfört utbildning i Eco Driving (bränsle
snål körning) för personal som kör mer än 100
mil i tjänsten, 40 personer (Borås Elnät AB)
har
avslutats och kommer redovisas i Intramap, som
är ett planeringsunderlag i kommunen. Under
hösten involveras allmänheten i förvaltningens
inventering av ängssvamp. (Miljöförvaltningen)

Inventering av större vattensalamander

Reviderar Parkeringsnorm för Borås, som
vägleder hur många parkeringar som minst
ska byggas i samband med nybyggnation.
Skickar ut den på remiss under hösten.
(Samhällsbyggnadsförvaltningen)

en kortare period för
att få fram ett nyckeltal per besökare (Borås
Djurpark AB)

Ska väga matavfallet

ska provas i varje stadsdel
enligt Kommunfullmäktiges uppdrag. Med
en gående skolbuss går barnen till skolan
tillsammans med en eller flera vuxna. När
barnet går skolvägen tillsammans med en
vuxen lär det sig hur man ska göra i trafiken
och biltrafiken i närheten av skolan minskar.
(Budget 2015)

Gående skolbuss

Projektering för en solcellsanläggning på ca
180 kvadratmeter har gjorts vid Dammsvedjan
SoL, som är ett boende med särskild service
(Lokalförsörjningsförvaltningen)
i världen kopplade
till vattenbrist inom temaarbetet om Vatten
(Tullengymnasiet)

Diskuterat konflikter

I nästa nummer av
Miljörapporten
årsredovisning 2015

»» Etappmålsbedömning
»» Övergripande analys
av Borås Stads miljö
målsarbete
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson-Friedman (M): Strandpromenad mellan
Asklanda och Skalle badplats
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda
och Skalle badplats.

2015-11-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0529 312
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2014/KS0529 312

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M) och
Monica Hermansson-Friedman (M): Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle badplats
Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda
möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

MOTION

2014-06-17

Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle badplats
Asklanda och Skalle är två välbesökta badplatser som inte enbart attraherar de närboende i Fristad,
utan även besökare från andra delar av staden. Dock får man gå en omväg för att torrskodd ta sig från
Skalle badplats till Asklanda badplats.
Vi menar att en strandpromenad mellan badplatserna skulle göra Öresjö mer tillgänglig, inte bara för
de närboende, utan även för andra besökare.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg
mellan Asklanda och Skalle badplats.

Annette Carlson (M)
Monica Hermansson-Friedman (M)

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över detaljplan för del av
Viared Elden 1 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget

2015-11-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0089 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2015-11-03 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2014/KS0089
Ert dnr BN2014/000105

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggandsnämnden

Granskningsyttrande detaljplan för del av Viared Elden 1 m.fl
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Diarienummer
BN 2014-105

GRANSKNING
2015-10-22

Underrättelse om granskning för Detaljplan för del av Viared
Elden 1 m.fl. - Råddehultsvägen, Borås Stad
Denna detaljplan syftar till att utvidga befintlig detaljplan och ge utrymme för ett
verksamhetsområde där fordonsservice, hotell, verksamheter, industri och tekniska
anläggningar tillåts. Detta ska bland annat möjliggöra uppförandet av verksamheter såsom
trafikantservice, hotell, industri och tillhörande kontor. Befintlig uppställningsplats för
lastbilar söder om Riksväg 40 ska flyttas till planområdet då dagens placering är trafikfarlig.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs i planområdet. I naturen närmast sjöarna
kommer strandskyddet att vara kvar. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen
inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan. Där finns även
utredningar som utgör underlag för planen. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt
intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera
eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev.
Granskningstiden pågår den 26 oktober - den 26
november.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.
Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på
biblioteket i aktuell stadsdel.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 26 november via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2014-105. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 4 juni.
Samhällsbyggnadsnämnden

BN 2014-105

Detaljplan för del av Viared
Elden 1 m.fl. - Råddehultsvägen
Borås Stad

GRANSKNING
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation
av ett verksamhetsområde för fordonsservice,
verksamheter och industri. Inom planområdet tillåts
även uppförandet av tekniska anläggningar. Befintlig
uppställningsplats för lastbilar söder om Riksväg
40 planeras att flyttas till planområdet då dagens
placering är trafikfarlig. Råddehultsvägen i norra delen
av planområdet rätas ut för att ge större utrymme
till verksamheterna. Delar av planområdet berörs av
strandskydd från närliggande sjöar. Strandskyddet
upphävs med motiveringen att ett utvidgat
verksamhetsområde är ett angeläget allmänt intresse.
En behovsbedömning har gjorts och slutsatsen är att
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej erfordras.
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GRANSKNING
SAMRÅD

Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Elden 1 m.fl.
Råddehultsvägen, Borås Stad,
upprättad den 10 oktober 2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av
ett verksamhetsområde där fordonsservice, hotell,
industri, verksamheter och tekniska anläggningar
tillåts. Befintlig uppställningsplats för lastbilar söder
om Riksväg 40 planeras att flyttas till planområdet då
dagens placering är trafikfarlig.
För området gäller en relativt ny detaljplan för detta
ändamål, men behov finns av att utvidga området och
möjliggöra en större yta. Detta planförslag ersätter då
befintlig detaljplan för området.

Översiktskarta där planområdet är markerat med rött.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är placerat ca 8 km väster om Borås, vid
Nabbamotet på Riksväg 40. Planområdet begränsas av
Riksväg 40 i söder och av Elementgatan i öster. I norr
och väster begränsas planområdet av Råddehultsvägens
planerade sträckning. Planområdets totala area är ca
1,9 ha.
1.4.2 Markägare

1.2 Planens huvuddrag

Planen kommer att möjliggöra för byggnation
av ett verksamhetsområde med bland annat
trafikantservice. Detta kan innebära hotell, restaurang
och bensinstation med tillhörande butik. Även andra
verksamheter och industrier kan bli aktuella. Inom
planområdet planeras också en uppställningsplats för
lastbilar. Råddehultsvägen rätas ut för att ge större
utrymme till verksamheterna. Delar av planområdet
berörs av strandskydd från närliggande sjöar.
Strandskyddet upphävs med motiveringen att ett
utvidgat verksamhetsområde är ett angeläget allmänt
intresse.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

Inom planområdet finns fastigheten Elden 1 samt del
av fastigheten Viared 5:1. Båda ägs av Borås Stad. Här
finns också anläggningssamfälligheten GA:1 som är
till för vägändamål och sköts av Viared-Råddehults
samfällighetsförening.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 27 januari 2014 beslutat
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja
detaljplanearbete med detaljplan för Viared, Elden 1
m. fl. Råddehultsvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 13 februari 2014
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
och utvidga detaljplanen för området.
2.2 Miljömål för Borås

Riksdagen har satt upp 16 miljökvalitetsmål med
syfte att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Med
utgångspunkt i dessa nationella mål har Borås Stad
satt upp ett antal miljömål med mål, etappmål och
åtgärder för åren 2013 - 2016. Målen täcker in flera
olika områden som ökad miljömedvetenhet, hållbar
samhällsplanering, energieffektivisering och värnande
om naturmark. Följande mål har störst påverkan på
planens innehåll:
• Mål 9: Minskad miljöpåverkan från trafiken
• Mål 11: Minskad tillförsel av näringsämnen
och föroreningar till sjöar och vattendrag
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I dessa mål ingår bland annat att det finns goda
anslutningar till cykelnätverk och kollektivtrafik,
möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet och att
dagvatten omhändertas lokalt.
2.3 Strandskydd

Planområdet berörs av strandskydd från Stora
och Lilla Nabbasjön. Strandskyddsområdet för
de två sjöarna är 100 meter. För att kunna utöka
verksamhetsmarken behöver strandskyddet upphävas
inom planområdet. Det särskilda skäl som anges
är det som finns i 7 kap 18 § miljöbalken att
plangenomförandet är av angeläget allmänt intresse.
Kvarvarande strandskydd är som minst ca 50 meter
och bedöms tillräckligt för att säkra strandskyddets
syften och skydda strandvegetationen.
Planområdets strategiska läge vid riksväg 40 och
närheten till Viareds företagspark gör platsen högst
lämplig för en utökad verksamhetsservice. Det
angelägna intresset rör framförallt tillkomsten av
en ny, säkrare lastbilsuppställning i anslutning till
centret för trafikantservice. Planområdets planerade
exploatering är dessutom redan avskilt från
strandområdet genom Råddehultsvägens dragning.



Erbjud näringslivet ett varierat utbud av
lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens
behov och miljöns möjligheter.

Planområdet ingår inte i riksintressen för vare sig
natur- eller kulturvärden. Däremot ligger del av
planområdet inom strandskyddat område. Riksväg 40
intill planområdet är av riksintresse och trafikeras med
farligt gods. Det finns också ett alternativt förslag för
framtida dragning för Riksväg 42, som i så fall skulle
dras från Nabbamotet, förbi planområdet och vidare
norrut över Viaredssjön och sedan ansluta till väg 180.
2.5 Gällande detaljplaner

För större delen av planområdet finns en detaljplan
som vann laga kraft 2012-01-18. Denna plan har
benämningen P 1170, Viared 5:1 och 10:1 ”Viared
Norra”. Planen berör ett större område även öster
om Elementgatan och ger förutsättningar för ett
verksamhetsområde längs med riksväg 40. För delen av
planen som ligger väster om Elementgatan möjliggörs
verksamheter som hotell och trafikantservice, vilket
kan innebära bensinstation, vägrestaurang och
pendelparkering. Plankartan för området medger även
viss industri.

Behovet av att utöka fastigheten och dessutom
tillgodose kravet om trafiksäkerhet går inte att
åstadkomma på annan plats. Området kan inte
göras större mot motorvägen eller mot Nabbamotet
av trafiksäkerhetsskäl. Det finns heller inga ytor i
områdets närhet som är bättre lämpade för ändamålet.
2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål för kommunen. De
målsättningar från ÖP06 som berör planområdet är
följande:


Trygga, säkra och långsiktigt hållbara
transporter.



Användningen av mark och vatten sker
på ett sådant sätt att den långsiktiga
produktionsförmågan, den biologiska
mångfalden samt natur-, kultur- och
friluftsvärden bibehålls.



Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljöoch riskfaktorer.



Stor restriktivitet med dispenser från
strandskydd.



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

Utdrag ur gällande plankarta. Områdesgräns för aktuell
plan är markerad med rött.

GRANSKNING
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Befintlig detaljplan avgränsas av strandskyddet för
Lilla och Stora Nabbasjön samt av Råddehultsvägens
sträckning. I detta planförslag utökas området åt
nordväst genom att Råddehultsvägen rätas ut och
planen sträcker sig innanför området för strandskydd.
2.6 Inventering av hasselmus

En inventering av hasselmus gjordes av Borås Stad i
maj 2007. Hasselmusen är fridlyst i hela Sverige och
skyddad enligt Artskyddsförordningen. Dessutom
finns den upptagen i bilaga 4 i EU:s direktiv om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Enligt inventeringen finns hasselmus i Borås kommun
framför allt i ledningsgator men även till viss del i
granplanteringar. I ledningsgatan direkt norr om
planområdet hittades ett bestånd av hasselmus.
Plangenomförandet bedöms inte påverka hasselmusens
utbredningsområde.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Riksväg 40 intill planområdet utgör ett riksintresse.
Planens genomförande bedöms inte påverka riksvägen
negativt, vilket framgår av den trafikutredning som
upprättades 2015-03-15.
Planområdet berörs delvis av strandskydd från
Stora och Lilla Nabbasjön. Planerad verksamhet
bedöms inte påverka strandområdet och åtkomsten
till stranden förblir oförändrad efter planens
genomförande. För att möjliggöra uppförandet av
planerat verksamhetsområde upphävs strandskyddet
inom planområdet. Se stycke 2.4 för mer information.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur

Foto på vegetationen inom planområdet (2014-05-16).
sluttar det upp mot planområdets högsta punkt i
planområdets nordöstra del som ligger på +168 m.
Sluttningen är som brantast närmast Råddehultsvägen.
Planområdet täcks till viss del av granskog med
mindre inslag av lövträd, framförallt längs med
Råddehultsvägen. I området närmast Elementgatan
har skogen avverkats och idag växer där en lägre
vegetation med gräs och sly.
4.1.2 Geoteknik och radon

En översiktlig geoteknisk utredning daterad 2009-0828 genomfördes i samband med tidigare detaljplan
för området. Utredningen täcker större delen av
planområdet. Inom planområdet består jorden överst
av ett mulljordsskikt och därunder morän som vilar
på berg. Ytskiktet av mulljord eller mullhaltig jord har
i allmänhet en tjocklek av 0,1-0,3 meter. Moränen
är troligen till största delen siltig men åtminstone
delvis också sandig. Den har troligen överst lös eller
medelhög relativ fasthet men mot djupet kan den ha
hög eller möjligen t.o.m. mycket hög relativ fasthet.
Grundvattenytan kan antas följa markytans topografi
och ligga någon eller några meter under markytan.
Byggbarheten inom området är god, och så är även
förutsättningarna att undvika sättningar. Några
nämnvärda sättningar bedöms inte uppkomma i
moränmarken under förutsättning att det befintliga
mullhaltiga ytjordskiktet schaktas bort under blivande
byggnader och uppfyllningar. Stabilitetsförhållandena
i moränmarken kan generellt sett sägas vara goda och
någon risk för spontana skred eller ras finns inte.
Vid sprängning blir massbalans viktigt.
Enligt utredningen klassas marken som
normalradonmark.

4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet ligger på en höjd som sluttar ner mot
Råddehultsvägen. Den lägsta punkten är närmast
Stora Nabbasjön och ligger på +156 m. Därifrån

6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.2 Bebyggelseområden

Den del av tillkommande byggnad som ska innehålla
restaurang, personalutrymmen och konferensrum
föreslås byggas i en våning, medan den del av
byggnaden som ska innehålla hotellrum föreslås bli två
våningar.

4.2.1 Verksamheter

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse.
Närmsta befintliga bebyggelse är Viareds företagspark
som breder ut sig söder om riksväg 40. En förlängning
av företagsparken är under uppförande öster om
planområdet. Ca 400 m norr om planområdet finns
ett bostadsområde med villabebyggelse.

Planbestämmelserna begränsar byggrätten genom
en maximal byggnadshöjd på 14 m. Största tillåtna
byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean.

Planerad bebyggelse begränsas av
användningsbestämmelserna G – fordonsservice,
O- hotell, J – industri, Z – verksamheter samt E
– tekniska anläggningar. Dessa bestämmelser ger
planområdet en flexibilitet gällande vilka verksamheter
som kan finnas inom området. Bestämmelserna G,
O, J och Z möjliggör flertalet olika verksamheter och
bestämmelsen E säkerställer att erforderliga tekniska
anläggningar, såsom transformatorstationer kan
uppföras.

4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Planområdet kommer att trafikeras från Riksväg 40 via
Nabbamotet.
Råddehultsvägen slingrar sig idag igenom
planområdet. I och med planens genomförande
rätas vägen ut så att dess sträckning går längs med
planområdets norra gräns. Råddehultsvägens nya
sträckning ingår i planområdet fram till föreslagen
infart till verksamhetsområdet. Planen tillåter
en breddning av vägen vilket underlättar för
den tunga trafik som väntas i och med den nya
lastbilsuppställningen.

Ett förslag på verksamhetsområdets utförande har
tagits fram och i planområdets östra del föreslås en
byggnad för trafikantservice, innehållande tankstation,
butik, restaurang och hotell. Väster om detta föreslås
en uppställningsplats för lastbilar.

LILLA NABBASJÖN
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Illustration på vägnätet runt planområdet.
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4.3.2 Trafikflöden

Infart till området sker från Råddehultsvägen. För att
säkerställa detta finns på plankartan ett utfartsförbud
mot Elementgatan och mot påfarten till riksväg 40.

En trafikanalys har utförts av Sweco 2015-03-15. I
analysen har trafiksituationen för platsen studerats,
framför allt gällande riksväg 40 och Nabbamotet.
Dagens trafikmängd har kartlagts och en uppskattning
av framtida trafikökning har gjorts. Denna tar hänsyn
till det tillkommande verksamhetsområdet som kallas
Viared Norra inklusive tillkommande verksamheter
för trafikantservice inom planområdet samt befintlig
bostadsbebyggelse i Viared sommarstad och Viareds

Planområdets västra del ligger på en lägre nivå än
Riksväg 40. Nivåskillnaden tas upp av en vägslänt
som sedan övergår i den ramp som utgör påfart till
riksvägen. För att klara säkerhetskraven vid avkörning
behöver räcket intill rampen förlängas med ca 50
meter. Markingrepp i anslutning till Riksväg 40 ska
beakta vägens underhåll, funktion och säkerhet.
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Illustration över 2010 års trafikflöde
(fordon/vardagsdygn x 1000).
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Illustration över beräknad trafikmängd för år 2035
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Råddehultsvägens nuvarande sträckning förbi
planområdet (2014-05-16).

Elementgatan med intilliggande gång- och cykelväg
(2014-10-30).
användningen. Om området istället skulle bebyggas
med andra verksamheter som tillåts i planen kan den
framtida trafikalstringen skilja något från angivna
siffror.
4.3.3 Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelväg går förbi planområdet längs
med Elementgatan. Denna ansluter bland annat till
gång- och cykelstråk genom Viareds företagspark.
4.3.4 Kollektivtrafik

Buss 101 som kör mellan Göteborg och Ulricehamn
stannar vid hållplatsen Nabbamotet, vid påfarten
till riksväg 40. De lokala bussarna 20 och 30 har
hållplatslägen ca 300 meter från planområdet och kör
båda in till centrala Borås.

Påfarten till Riksväg 40 intill planområdet
(2014-05-16).
Strand (Lyckebo Sjöstad). Hänsyn tas även till den
allmänna trafiktillväxt som väntas komma till följd av
att både regionen och Borås växer.
Med hjälp av detta har utredaren sedan undersökt om
kapaciteten för Nabbamotet är tillräcklig för att kunna
hantera beräknade trafikökningar.
Slutsatsen i utredningen är följande:


Trafikantserviceanläggningen beräknas alstra
cirka 2 000 fordon/vardagsdygn.



Trafikalstringen från Viared Norra inklusive
trafikantserviceanläggningen bedöms uppgå
till cirka 5 000 fordon/vardagsdygn.



Befintlig utformning av Nabbamotet har
tillräcklig kapacitet även för 2035 års
trafikmängder, inklusive trafikflödet från
trafikantserviceanläggningen.

Utredningen baseras på att planområdet kommer att
bebyggas med trafikantservice, vilket är den tänkta

4.3.5 Parkering

Antalet nya parkeringsplatser ska följa Borås Stads
parkeringsnorm. På 1000 kvm bruttoarea ska det
enligt normen finnas 17 platser för kontor och
7 platser för industri.
Uppställning för lastbilar planeras inom planområdet.
Denna syftar till att ersätta befintlig lastbilsparkering
på andra sidan Riksväg 40 inom Viareds företagspark.
Parkeringen har idag plats för 19 lastbilar, men då den
anses trafikfarlig planeras en flytt till planområdet.
Den nya uppställningsplatsen för buss och lastbil,
väntas ge plats åt ca 50 lastbilar. Det planeras även för
funktioner som exempelvis tankstation för lastbilarna
och bussperrong.
4.3.6 Angöring/utfarter/varumottagning

Varuinlastning samt sophämtning föreslås ske
på byggnadens södra sida, närmast Riksväg 40.
Varutransporterna bedöms få tillräckligt med
utrymme för att kunna hantera på- och avlastning.

GRANSKNING
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4.3.7 Flygtrafik

Borås flygplats ligger ca 1,3 km från planområdet. För
att inte komma i konflikt med flygtrafiken får inga
master eller skorstenar vara högre än +224 m över
nollplanet.
4.3.8 Farligt gods

Detaljerad riskbedömning för detaljplanen, daterad
2014-11-13 har utförts av WSP. Av denna framgår
nedanstående aspekter.
Riksväg 40 utgör primär transportväg för farligt gods.
Vägen är av motorvägsklass och har inga restriktioner
för varken mängder eller klasser gällande farligt gods.
Ett skyddsavstånd på 25 m bör gälla mellan bebyggelse
och Riksväg 40. Dessutom bör ett skyddsavstånd på
80 m införas mellan riksvägen och planerad byggnad
med trafikservice, restaurang och hotell. Detta
försäkras med en bestämmelse på plankartan.
Elementvägen är varken primär eller sekundär
transportled för farligt gods. Däremot kommer den
att trafikeras av fordon som transporterar bränsle till
planerad tankstation. Riskerna som detta medför
ligger på en acceptabel nivå med hänsyn till avståndet
till planerad bebyggelse inom planområdet.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Anslutning till VA-ledningar finns i korsningen mellan
Råddehultsvägen och Elementgatan.
4.4.2 Dagvatten

I samband med planarbetet har COWI tagit fram en
dagvattenutredning för området, daterad 2015-03-30.
I utredningen föreslås två olika strategier för hantering
av dagvatten. En för Råddehultsvägen och en för det
blivande hårdgjorda området med fordonsservice.
Från Råddehultsvägen leds vattnet till vägdike på
samma sätt som idag. Dagvattnet från området för
fordonsservice samlas upp i lågpunkten i områdets
nordvästra hörn. Här skapas en anordning för
flödesutjämning, rening av dagvatten samt möjlighet
att stänga av vid eventuella föroreningsutsläpp. För
att åstadkomma detta föreslås en tvådelad damm
där första delen har rening och avstängning som
huvuduppgift och den andra delens huvudsakliga
funktion är flödesutjämning. Denna dagvattenlösning
ska kunna hantera både den dagvattenmängd som
den hårdgjorda ytan innebär och de föroreningar
som kommer från verksamheten med fordonsservice.
Vattenflödet föreslås sedan ledas i öppet dike eller
ledning till Stora Nabbasjön, som är tilltänkt recipient.
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Kraftledningarna intill planområdet (2014-10-30).
För fastigheter med stora hårdgjorda ytor finns krav
på att fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3
m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall anläggas.
4.4.3 Värme

Tillgång till fjärrvärme finns idag inte i anslutning till
planområdet.
4.4.4 El

Planområdet ligger inom distributionsområdet
för Borås Elnät AB. Ledningar finns idag i
Råddehultsvägen och kommer behöva flyttas i
samband med ny vägdragning.
Vid nybyggnation går det att ansluta till befintligt
stadsnät vid korsningen RåddehultsvägenElementgatan.
Transformatorstation finns på andra sidan
Elementgatan från planområdet sett. Behov kan
komma att uppstå av ytterligare transformatorstation
för att försörja de tillkommande verksamheterna med
el. För att möjliggöra detta tillåts att teknikbyggnader
får uppföras på prickmark.
Strax norr om planområdet finns två luftburna
kraftledningar, en 130 kV-ledning och en 40 kVledning. Enligt en tidigare riskanalys för området
(COWI, 2010-11-12) rekommenderas att minsta
skyddsavstånd mellan en 130 kV-ledning och
bostadsbebyggelse bör vara 40 m. Detta bedöms vara
lämpligt även för andra verksamheter såsom kontor
och hotell. Planerad hotellbyggnad ligger ca 50 m från
kraftledningarna.
4.4.5 Tele

Ledningar finns i korsningen mellan Elementgatan
och Råddehultsvägen.
4.4.6 Avfall

Avfall från planområdets verksamheter ska
hanteras i enlighet med de lokala föreskrifter och
renhållningsordningen som finns i Borås Stad.
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5. Konsekvenser

dagvattenutredningen från 2015-03-30 föreslås att
en tvådelad damm ska anordnas för att ta hand om
och rena det dagvatten som kommer från området för
fordonsservice. Dagvattenflödet från vägar ska ledas
till vägdike på samma sätt som idag.

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen med naturresurser redovisas i denna
planbeskrivning. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas
framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Planens genomförande bedöms ha en acceptabel
inverkan på den hållbara utvecklingen.
Verksamheternas placering innebär god tillgång till
gång- och cykelnätverk och kollektivtrafik.
5.3 Hushållning med naturresurser

Den mark som tas i anspråk har ringa naturvärden
och vid plangenomförandet kommer större
delen av området ersättas av hårdgjord yta.
Planområdets lokalisering är väl lämpat för
för planerade verksamheter, på grund av dess
placering. Bedömningen är därför att föreslagen
markanvändning innebär positiva konsekvenser i
förhjållande till pågående markanvändning och att
planförslaget är förenlig med bestämmelserna om
hushållning med naturresurser i Miljöbalken kapitel 3,
4 och 5.
5.4 Miljö

Miljömålen påverkas inte negativt av planens
genomförande.
5.4.1 Naturvärden

Inom planområdet finns skogsmark med framförallt
granskog. Delar av skogen är avverkad. Inga större
naturvärden finns inom området.
5.4.2 Landskapsbild/stadsbild

Planområdet innebär en fortsättning på Viareds
företagspark och blir därmed en sammanhängande del
av stadsbilden. Landskapsbilden kommer att förändras
då idag obebyggd mark nivåanpassas och bebyggs.
5.4.3 Infrastruktur

Vid nybyggnation finns möjlighet att ansluta till
befintliga ledningar för el och VA.
Ökade hårdgjorda ytor innebär att en
erforderlig dagvattenhantering bör anläggas. I

5.4.4 Strandskydd

Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.
Detta kommer att innebära att sjönära mark
hårdläggs. Marken är dock redan idag avskild från
strandområdet och naturmiljön bevaras närmast
sjöarna. Detta innebär att konsekvenserna som
upphävandet av strandskyddet innebär kommer att
vara små.
5.5 Sociala värden

Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av
nya verksamheter.
Den nya lastbilsuppställningen leder till ökad
säkerhet, då befintlig uppställningsplats är trafikfarlig.
Uppställningens placering intill olika former av service
ger också en behagligare rastplats för lastbilsförarna
samt befolkar platsen under fler av dygnets timmar.
5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Miljökvalitetsnormer för luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
p.g.a. den verksamhet som medges i detaljplanen.
5.6.2 Miljökvalitetsnormer för vatten

Recipient för dagvattnet inom planområdet är Stora
Nabbasjön, vars vatten sedan rinner ut i Viaredssjön.
Viaredssjön omfattas av miljökvalitetsnormer för
vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
Den ekologiska statusen för Viaredssjön har i
dagsläget bedömts vara god medan den kemiska
ytvattenstatusen har bedömts som ej god. Utifrån
befintliga förutsättningar bedöms det finnas risk för
att god ekologisk respektive kemisk status inte uppnås
till år 2015.
Den här detaljplanens genomförande med tillskott
på cirka 19 000 m² kvartersmark för fordonsservice,
industri, verksamheter och tekniska anläggningar
bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.
Avståndet från planområdet till recipienten Stora
Nabbasjön är ca 50 meter och direktpåverkan
bedöms inte trolig. Detaljplaneförslaget innebär att
mer ytor hårdgörs, men det finns även krav på att
dagvatten ska kunna fördröjas. Efter fördröjning
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kan dagvattnet kopplas till allmän ledning som
leder vattnet till Stora Nabbasjön. Bedömningen
är att mängden dagvatten som tillförs recipienten
går att reglera och flödesutjämna samt att eventuell
föroreningshalt av dagvattnet är låg. Det bedöms inte
troligt att plangenomförandet kommer att påverka
miljökvalitetsnormen för Viaredssjön.

gods-transport på riksväg 40. Avståndet mellan
trafikleden och planområdet är mellan 25 och 75 m.
Skyddsavstånd på minst 80 m krävs mellan vägkant
och planerad byggnad med trafikantservice, restaurang
och hotell. För övriga byggnader inom planområdet
krävs ett avstånd på minst 25 m till vägkant.

5.6.3 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

I detaljerad riskbedömning för detaljplanen av
WSP, daterad 2014-11-13, definieras riskerna inom
planområdet. Det handlar om närliggande led för
farligt gods samt planerad tankstation. Skyddsavstånd
och andra riskreducerande åtgärder ska tillämpas enligt
5.6.4 och 5.6.5 ovan. Dessutom bör utrymningsvägar
i byggnaden med hotell, restaurang och konferens
placeras så att det är möjligt att utrymma bort från
Riksväg 40, Elementgatan och planerad bensinstation.
Om dessa åtgärder genomförs bedöms risknivån för
planområdet nå en acceptabel nivå med aktuella
förutsättningar.

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010.
Planområdet ligger högre än omgivande mark och
enligt dagvattenutredningen finns ingen risk för
översvämning i området.
Ett framtida förändrat klimat kan för planområdet
medföra konsekvenser som ökad nederbörd. Detta
tillsammans med de tillkommande hårdgjorda ytorna
inom planområdet gör det mycket viktigt med en
god dagvattenhantering. Både för att hantera stora
vattenmängder vid långvarigt regnande och för att
förhindra att eventuella föroreningar från området
med trafikantservice rinner ut i Stora Nabbasjön.
För planområdet innebär det att dagvattendammar
anläggs med syfte att både fördröja, flödesutjämna och
rena dagvattnet.

5.6.7 Riskbedömning

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
5.6.4 Trafikmiljö

Plangenomförandet beräknas medföra en trafikökning
på ca 2 000 fordon/vardagsdygn. En trafikutredning,
daterad 2015-03-15 har gjorts och enligt denna
har befintlig utformning av Nabbamotet tillräcklig
kapacitet för att klara alla de ökade trafikrörelser som
beräknas till år 2035.

6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
6.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, risker, trafik och
dagvatten utgör planunderlag.

5.6.5 Skyddsavstånd

Planerad bensinstation innebär vissa risker som
kräver skyddsavstånd. Bensinstationen skall därför
projekteras och utformas enligt gällande föreskrifter
och tillämpbara skyddsavstånd skall upprättas till
övriga verksamheter inom och utanför anläggningen.
Om fordonsgas ska finnas på bensinstationen ställer
det krav på skyddsavstånd mot utrymningsväg, vilket
kan påverka placering av utrymningsvägar. Det kan
även begränsa placering av gaslager då avstånd mellan
gaslager och utrymningsväg för hotell, restaurang och
konferens ska vara minst 100 meter

6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar
Plankonsult har varit Werner Arkitekter genom Stefan
Werner.
Handläggare på Borås Stad har varit Kristina Axelsson.

Planavdelningen

5.6.6 Farligt-gods-transport

Planområdet berörs av skyddsavståndet från farligt-
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3. Fastighetsrättsliga frågor

Genomförandebeskrivning

3.1 Markägare

Detaljplan för Viared, Elden 1 m.fl.
Råddehultsvägen, Borås Stad,
upprättad den 6 oktober 2015.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Planen omfattar de kommunägda fastigheterna Elden 1
och Viared 5:1.
3.2 Servitut och ledningsrätter

Fastighetsförteckningen visar att planområdet belastas
av en gemensamhetsanläggning och en rättighet för
kraftledning. Gemensamhetsanläggningen Viared ga:1
har utrymme för väg.
En luftledning som tidigare korsat Råddehultsvägen
är flyttad norrut utanför planområdet. Om den
inskrivna rättigheten för kraftledning från 1996 inte
längre berör planområdet kan den upphävas genom en
inskrivningsåtgärd eller i samband med ombildning av
fastigheten Elden 1.
3.3 Gemensamhetsanläggningar

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Planen genomförs med normalt planförfarande.
Samråd genomfördes under sommaren 2015.
Granskning beräknas ske under hösten 2015 och
ett antagande senare under 2015. Detaljplanen
vinner laga kraft tre veckor efter antagandet under
förutsättning att den inte blir överklagad.
2.2 Gällande detaljplaner

Del av planområdet ligger inom tidigare
detaljplanelagt område. Den detaljplanen har
genomförandetid fram till januari 2022. Under
genomförandetiden kan en ändring av detaljplanen
ske om inte berörda sakägare motsätter sig ändringen.

Planen omfattar den befintliga gemensamhetsanläggningen Viared ga:1 som förvaltas av ViaredRåddehults samfällighetsförening. Detaljplanen innebär
att gemensamhetsanläggningen ska omprövas och
den del av Råddehultsvägen som i detaljplanen utgör
lokalgata ska utgå ur gemensamhetsanläggningen.
3.4 Fastighetsbildning

Kvartersmarken inom planområdet får delas upp
i en eller flera fastigheter. Om kvartersmarken ska
utgöra en fastighet så kan Elden 1 ombildas genom en
fastighetsreglering som genomförs av lantmäteriet.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ansöka om
förrättning för att bilda fastigheter inom kvartersmarken
likväl som förrättning för att förändra omfattningen av
Viared ga:1.

2.3 Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från det att den
vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden är fastighetsägarna
garanterade att få genomföra det som planen
medger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan ändras eller
upphävas utan att berörda fastighetsägare har rätt till
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
2.4 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det
innebär att det är kommunen som är ansvarig för att
bygga ut lokalgatan och ansvara för dess drift och
underhåll.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Kommunen är ansvarig för att lokalgatan byggs ut.
4.2 Vatten, spillvatten och dagvatten

Avsikten är att planområdet ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Anslutningspunkt för vatten och spillvatten
finns i korsningen Elementgatan/Råddehultsvägen.
Anslutningspunkt för dagvatten kommer att utredas
under samrådstiden.
4.3 El

De befintliga ledningar som finns i Råddehultsvägen
behöver flyttas. Det sker lämpligen i samband med
utbyggnaden av lokalgatan.
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5. Ekonomiska frågor
5.1 Kommunala intäkter och kostnader

Kommunen får inkomster till följd av försäljning av
kvartersmark.
Kommunen tar kostnad för utbyggnad av lokalgatan och
den flyttning av elkabel som kvartersmarksutvidgningen
medför. Om ledningsägaren saknar rättighet att ligga i
Råddehultsvägen kan denne bli ansvarig för kostnaden
att flytta ledningen.
Planen medför inga investeringskostnader för
kommunens VA-verk. Den nytillkommande
bebyggelsen betalar anslutningsavgifter enligt
kommunens VA-taxa.

Genomförandebeskrivningen har upprättats av Explo
AB genom Eva Engman, exploateringskonsult.
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Samrådsredogörelse

REMISSPART

SVAR DATUM

S01

Kommunstyrelsen

2015-08-18

Upprättad den 6 oktober 2015 med
avseende på detaljplan för Viared,
Elden 1 m.fl. Råddehultsvägen, Borås
Stad, Västra Götalands län

S02

Tekniska nämnden

2015-07-02

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2015-08-26

S04

Kulturnämnden

2015-08-25

S05

Stadsdelsnämnden väster

2015-06-30

S06

Räddningstjänsten

2015-08-19

1. Handläggning

S07

Borås elnät

2015-08-07

S08

Borås Energi och Miljö AB

2015-08-25

S09

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2015-08-20

S10

Trafikverket

2015-08-20

S11

Borås Naturskyddsförening

2015-08-20

Planen har varit på samråd enligt PBL (2010:900)
avseende planförslag upprättat den 12 maj 2015 under
tiden 5 juni 2015 - 20 augusti 2015. Detaljplanen har
annonserats i Borås Tidning och berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset samt varit
tillgänglig på kommunens hemsida.

SAKÄGARE

S12

Viared-Råddehults Vägsamfällighetsförening

SVAR DATUM

2015-08-17

2. Sammanfattning
Elva remissinstanser har framfört synpunkter under
samrådstiden. Ett yttrande har inkommit från berörda
sakägare med erinringar mot förslaget. Fyra övriga har
även inkommit med synpunkter.

ÖVRIGA

SVAR DATUM

S13

Viareds Företagsförening

2015-08-13

S14

Fastighetsägare till Viared 8:108

2015-08-25

S15

Boende i Arås 14 A

2015-08-06

S16

Fastighetsägare till Viared 10:49

2015-08-17

2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
• Planområdet minskas. Den låglänta marken i
planområdets sydvästra del utgår ur planområdet.

3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra.
S02 Tekniska nämnden

• Bestämmelse om dagvattendamm läggs till.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

• Stycke 4.4.2 om dagvattenhantering justeras.
• Planbestämmelse om utrymningsvägar läggs till.

S03 Miljö- och konsumentnämnden

• Stycke 4.4.4 om el utvecklas.

Tillstyrker detaljplanen förbehållen att:

• Stycke 4.3.2 om trafikflöden utvecklas.

1. Den låglänta marken i planområdets södra del
utgår ur kvartersmarken och fortsätter att beröras av
strandskyddet.
2. Dagvattenhanteringen löses inom kvarvarande
kvartersmark.
3. Restriktioner införs på den låglänta marken
i södra planområdet så att fyllning/tippning
ej får förekomma och området behåller sin
vattenreglerande funktion.

• Avsnitt 5.6.3 i planbeskrivningen utvecklas
ytterligare beträffande anpassning till förändrat
klimat.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
• Att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen
samt att skicka detaljplanen för granskning.
• Att genomförandet av detaljplanen inte kan
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är
delvis sammanfattade för att enkelt skapa en överblick
över de viktigaste inkomna synpunkterna.

Kommentar

1. Föreslagen yta tas bort från planområdet. Marken
fortsätter därmed att innefattas av strandskydd.
2. Dagvattenhanteringen löses inom kvarvarande
kvartersmark. Detta säkras med planbestämmelse.
3. Marken utgår ur planområdet och förblir orörd vid
plangenomförandet.

GRANSKNING
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S04 Kulturnämnden

S09 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

1. Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen.
2. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men då det finns fornlämningar i
närområdet bör länsstyrelsen avgöra om arkeologisk
förundersökning behövs.

Bedömer att följande punkter måste tillgodoses för
att antagandet inte skall prövas av Länsstyrelsen:

Kommentar

2. Arkeologisk utredning för området har gjorts i
samband med det tidigare planarbetet. Det finns
inget behov av ytterligare utredning.
S05 Stadsdelsnämnden väster

Stadsdelsnämnden har inget att erinra.
S06 Räddningstjänsten

1. Anser att de skyddsavstånd som anges i
planhandlingarna och riskutredningen är lämpliga
och bör beaktas i planen.
2. Anger att brandpost som ger minst 1200 l/m bör
finnas inom området.
3. Anger att avstånd från uppställningsplats för
släckfordon till angreppsväg inte bör överstiga
50 m och att avstånd från släckfordon till
brandpost inte får överstiga 75 m. Högsta avstånd
mellan brandposter får därmed inte överstiga
150m.

3. Länsstyrelsen undrar om sovande chaufförer i
lastbilar tagits i beaktan vid bedömningen av
skyddsavstånd mellan gaslager, tankstation och
uppställningsplats och om det innebär behov av
större skyddsavstånd.
4. Länsstyrelsen stöder kommunens motiv till
upphävande av strandskydd, men noterar att
de samfällda vägarnas s:34 och s:35 eventuella
ändrade anslutningar till LOKALGATA inte
kommer att omfattas av upphävt strandskydd.
5. Avsnitt 5.6.3 bör utvecklas ytterligare beträffande
anpassning inför förändrat klimat.
6. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
planen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Kommentar

Kommentar

Synpunkterna noteras.

1. Bestämmelse om utrymningsvägar läggs till.
2. Bestämmelse för dagvattendamm läggs till.
3. Riskutredningen nämner inte specifikt sovande
chaufförer, men anger ett skyddsavstånd
mellan lastbilsuppställning och ev. gaslager.
Riskutredningen har tagit i beaktande både
individ- och samhällsrisker och angivna
skyddsavstånd bedöms som tillräckliga.
4. Strandskyddet bör behållas utanför planområdet
för att i så stor utsträckning som möjligt bevara
de värden som strandskyddet värnar om. De
mindre vägomdragningar som kan bli aktuella till
för ändrade väganslutningar till LOKALGATA
anses inte negativt påverka strandskyddets syften.
Det handlar om små åtgärder som inte riskerar
att påverka växt och djurliv, samtidigt som
åtgärderna förbättrar allmänhetens tillgänglighet
till strandområdet.
5. Angivet stycke utvecklas.

S07 Borås Elnät

1. Flytt av befintlig högspänningskabel utmed
Råddehultsvägen bekostas av exploatören.
2. Befintligt stadsnät vid korsningen
Råddehultsvägen-Elementgatan går att använda för
anslutning till nybyggnation.
Kommentar

1. Kommunen tar kostnad för utbyggnad av
lokalgatan och den flyttning av elkabel som
kvartersmarksutvidgningen medför.
1. Informationen noteras och läggs till i
planbeskrivningen.
S08 Borås Energi och Miljö AB

1. Anser att första stycket om dagvatten kan strykas.
2. Har krav på fördröjningsåtgärder för fastigheter
med större hårdgjord yta än 2500 kvm.
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av
3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
Kommentar

1. Angiven text tas bort.
2. Planbeskrivning kompletteras med information om
nämnda krav.
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1. Riskbedömningens rekommendation om
utrymningsvägar bör anges i planbestämmelserna.
2. För att försäkra att dagvattenhanteringen sker
enligt utrednigen ska dagvattenhanteringen
regleras genom en planbestämmelse och
dammarna läggas in på plankartan.
Länsstyrelsen lämnar också vissa råd för fortsatt
planläggning:

S10 Trafikverket

1. Delar uppfattningen om att plangenomförandet
inte kommer att påverka Riksväg 40 negativt.
2. Vill uppmärksamma om att trafikalstringen
kan bli högre än den angivna om planområdet
bebyggs med andra verksamheter än
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trafikantservice.
3. Anser att räcket som finns utmed Riksväg 40 intill
planområdet bör förlängas med 50 m för ökad
säkerhet.
4. Uppmärksammar att ingrepp i terrängen ska ta
hänsyn till riksvägens funktion och säkerhet.
Kommentar

Synpunkterna noteras och informationen arbetas in i
planbeskrivningen.

att planering för kommande mot vid Boråstorpet är
angeläget.
S14 Viared 8:108

1. Vill försäkra sig om att den skogsbilsväg som
ansluter till Råddehultsvägen inom planområdet
inte får för brant lutning vid vägomdragningen.
2. Anser att avrinning till Viaredssjön via Lilla och
Stor Nabbasjön bör åtgärdas då det redan idag
uppstår översvämningar vid långvarigt regnande.
Kommentar

S11 Borås Naturskyddsförening

1. Anser att åtgärderna för att förebygga att
miljöfarliga ämnen inte läcker ut vid olycka eller
stor nederbörd är otillräckliga.
2. Anser att den planerade verksamheten bör
förläggas till annan plats. Detta på grund av ovan
nämnda risker samt då de anser att ändringen av
strandskyddet inte föreligger angeläget, allmänt
intresse.
Kommentar

1. Åtgärder enligt dagvattenutredning och
riskutredning kommer att genomföras
för att minska riskerna. Detta säkras med
planbestämmelser.
2. Planområdets placering är väl lämpad för
ändamålet och inget bättre lämpat område har
hittills påträffats. Åtgärder vidtas för att minska
riskerna för miljöföroreningar enligt kommentar 1
ovan.
3.2 Sakägare

1. Synpunkten kommer att tillgodoses.
2. Dagvattenhantering kommer att ske enligt
dagvattenutredningen. Den vattenreglerande
funktionen hos den låglänta marken i södra delen
av planområdet bevaras. Båda åtgärderna minskar
påverkan från avrinning vid långvarigt regnande.
S15 Boende i Arås 14 A

1. Upplever att behovet av pendelparkering är
större än behovet av lastbilsuppställning. Anser
att pendelparkering bör säkerställas för att gynna
kollektivt resande.
Kommentar

1. Kommunen anser att behovet av den föreslagna
verksamheten är större och att det är ett viktigt
allmänt intresse.
S15 Fastighetsägare till Viared 10:49

1. Anser att plangenomförandet kommer att innebära
stora miljömässiga risker och att naturområdet
därmed bör bevaras.
Kommentar

S12 Viared-Råddehults Vägsamfällighetsförening

1. Anser att Råddehultsvägen bör höjas och förstärkas
för att eliminera risken av att vägen undermineras
på grund av dagvattenhanteringen.
Kommentar

1. De delar av vägen som görs om kommer att hålla
en god standard och vägen kommer ej att riskera
att undermineras.
3.3 Övriga
S13 Viareds företagsförening

1. Planområdets placering är väl lämpad för
ändamålet och inget bättre lämpat område har
hittills påträffats. Åtgärder kommer att vidtas för att
minska riskerna för miljöföroreningar. Området är
redan idag planlagt för ändamålet.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Ida Olsson Bjärmark

Planchef

Planarkitekt

1. Anser att hänsyn bör tas till den ökande
trafikbelastningen i och med företagsetableringar
på Viared Väst. Detta genom att omgående starta
planeringsarbetet för ”Boråstorpsmotet”.
Kommentar

1. Frågan regleras inte inom detaljplanen, men
Samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över detaljplan för Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl. - Mellanvägen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2015-11-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0398 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-10-20 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0398 214
Ert dnr P39/05

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för
Sparsör, Längjum 3:39 m.fl. - Mellanvägen
Planförslaget illustrerar två möjliga exploateringar, 14 radhus alternativt 4 villor. Utifrån bebyggelsestrukturen i Sparsör föredrar Kommunstyrelsen att området bebyggs
med radhusbebyggelse för att öka möjligheten till kvarboende på orten.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

P39/05

Detaljplan för Sparsör
LÄNGJUM 3:39 m.fl, Mellanvägen
Borås Stad
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av bostäder inom fastigheten Längjum 3:39 m.fl. i
Sparsör.
Detaljplanen möjliggör att ca 14 sammanbyggda
bostäder kan uppföras inom planområdet, i form av
t.ex. radhus och parhus. Alternativt kan 4 fristående
villor byggas.
Översiktsplanen anger inte någon specificerad markanvändning. Inga riksintressen eller särskilt utpekade
natur eller kulturvärden berörs.
Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär en komplettering i den redan
byggda miljön som utnyttjar befintlig infrastruktur
vilket bidrar till att följa kommunens miljömål.

Översiktskarta med aktuellt planområde markerat
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl, Mellanvägen.
Borås Stad. Upprättad den 17 augusti
2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av bostäder.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen möjliggör att ca 14 sammanbyggda
bostäder kan uppföras inom planområdet, i form
av till exempel radhus och parhus. Alternativt kan 4
fristående villor byggas. Det finns ett behov av mindre
hus på små tomter i Sparsör och planen uppmuntrar
till att uppföra detta genom att sammanbyggda hus
ger en större total byggrätt. Parkering ska lösas vid
varje bostad. Planförslaget är förenligt med för området gällande planprogram (KF 2005-03-17) respektive
pågående strategisk plan för Sparsör.
1.3 Handlingar

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är beläget direkt väster om Sparsörsvägen mitt i Sparsör på västersluttningen mot Öresjö.
Planområdet som omfattar ca 0,6 ha avgränsas i norr
och öster av Sparsörsvägen och Mellanvägen, i väster
av Annerovägen och i söder av bostadsfastigheter.
1.4.2 Markägare

Planområdet utgörs av tre fastigheter som är Längjum
3:37 och 3:39 som är privatägda och Slättäng 1:1 som
ägs av kommunen. Mellanvägen som går genom planområdet är en gemensamhetsanläggning Ga:1, vilken
ägs av angränsande fastigheter.

Mella

n vä g e n

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.

en
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Aktuellt planområde och omgivande gator
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2. Tidigare ställningstaganden

bebyggelse för att begränsa kostnaderna för kommunal
service.

2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 7 april 2005
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva ny
bebyggelse i detaljplan för området enligt planprogram
godkänt av Kommunfullmäktige 2005-03-17. I och
med att planprogrammet godkänts av KF ska denna
detaljplan ses som fristående från planprogrammet och
har en egen planprocess.
2.2 Planprogram respektive strategisk plan

Gällande planprogram (KF 2005-03-17) anger ny
bebyggelse i form av villor och grupphus.
För Sparsör pågår ett arbete med strategisk plan som
anger området som utbyggnadsområde för bostäder.
2.3 Gällande detaljplaner

Längjum 3:37 och 3:39 omfattas ej av detaljplan då
den upphävdes 2001 för att planförutsättningarna i
området ansågs oklara. Slättäng 1:1 omfattas av byggnadsplan för del av Fristad, 1945, vilken anger bostadsändamål och en minsta tomtstorlek om 2000m².
2.4 Miljökvalitetsmål och miljömål för Borås

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden:
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål
och etappmål utarbetats. Målen innebär bland annat
att ny bebyggelse ska placeras i nära anslutning till
befintlig infrastruktur, teknisk försörjning och service. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att långsiktig
god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.
2.5 Strandskydd

Vid planläggning återinträder strandskydd inom 200
meter från Öresjö. Strandskyddet ska upphävas inom
planområdet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken.
Området saknar betydelse för strandskyddets syften
för att det genom väg, järnväg och bebyggelse är väl
avskilt från området närmast strandlinjen.
2.6 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
I spelreglerna anges att ny bebyggelse ska lokaliseras i
lägen med god trafiksäkerhet och i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken. Hänsyn ska tas till
stads- och landskapsbild vid placering och utformning
av bebyggelse och den ska lokaliseras invid befintlig

För aktuellt planområde anges ej någon specificerad
markanvändning, inga riksintressen eller särskilt utpekade natur eller kulturvärden. Rv 42 och Älvsborgsbanan i närheten av planområdet utgör riksintresse för
kommunikation.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
Närliggande riksintressen, Rv 42 och Älvsborgsbanan,
som utgör riksintresse för kommunikation bedöms
inte påverkas negativt.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet är svagt sluttande mot nordväst och utgörs av gräsytor och blandad träd- och buskvegetation.
4.1.2 Geoteknik

Jorden består överst av ett tunt lager mulljord, därunder återfinns sand alternativt fyllning på morän som
vilar på berg.
Sonderingen har fått stopp på block eller berg på mellan ca 4 och 6 meter djup under markytan.
Byggbarheten inom planområdet är god. Någon
risk för spontana skred eller ras finns inte. I ytan har
löst lagrad sand och fyllning påträffats, vilket kan ge
upphov till sättning vid större pålastning. Lämpliga
förstärkningsåtgärder är avschaktning av befintlig
mullhaltig ytjord under blivande byggnader och
uppfyllningar, samt att förekommande jord med lös
lagringstäthet djuppackas eller skiftas ut.
4.1.3 Vatten

Grundvattennivån befanns ligga ca 2 m under markytan vid undersökningstillfället i oktober 2014 (WSP),
vilket motsvarar nivån ca +140,2.
Avrinning sker till Öresjö som är Borås huvudvatten-
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täkt och försörjer 80 000 människor med färskt
dricksvatten. För att skydda den från föroreningar har
området runt sjön och dess närmaste tillrinningsområde klassats som vattenskyddsområde. Detta ställer
höga krav på att allt vatten som rinner ner i sjön är så
rent som möjligt. Inom detta område gäller skyddsföreskrifter med stöd i MB 7 kap. För detaljplanen
innebär det att allt dagvattens ska fördröjas innan det
ansluts till ledningsnätet.

4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse

Planområdet är obebyggt och närmst omgivande
bebyggelse utgörs i huvudsak av friliggande villabebyggelse.

4.1.4 Radon

4.2.2 Ny bebyggelse

Beträffande markradon klassificeras marken som högriskområde, vilket innebär att marken huvudsakligen
består av högradonmark. Enligt gällande anvisningar
från Boverket skall byggnader på högradonmark uppföras radonsäkert. Kravet innebär att byggnadsdelar
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från
marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar
i golvet för genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara
tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.

Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av både
fristående och sammanbyggda bostäder. Bebyggelse
tillåts i 2 våningar.
I det fall sammanbyggda radhus/parhus/flerfamiljshus
uppförs är tillåten byggnadsarea 30 % av fastighetsaren. Ca 14 sammanbyggda radhus och parhus kan då
byggas.
Om fristående villor byggs är största tillåtna byggnadsarea inklusive komplementbyggnader och garage
200 m² och minsta tillåtna fastighetsstorlek 1000 m².
Detta innebär att upp till 4 villatomter kan skapas.
Planen reglerar inte byggnadstyp men uppmuntrar till
mindre hus på små tomter, som det idag råder brist på
i Sparsör, genom att sammanbyggda hus ger en större
total byggrätt.
4.2.3 Offentlig och kommersiell service

Slättängskolan årskurs 1-3 ligger ca 100 m från planområdet, Kilskolan årskurs 4-6 finns ca 300 m ifrån,
förskolor ca 400 m respektive 800 m från området.
Högstadium respektive kommersiell och annan offentlig service finns i Fristad ca 3 km norr om planområdet.
4.3 Friytor, natur, lek och rekreation

Planområdet är svagt sluttande mot nordväst och utgörs av
gräsytor och blandad träd- och buskvegetation.

Badplats och idrottsplats finns i närområdet och likaså
skog, sjöar och vattendrag.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Befintliga gator i området är relativt smala lokalgator med enskilt huvudmannaskap. Planområdet
genomkorsas av Mellanvägen som i öster kopplas till
Sparsörsvägen som är en av områdets huvudgator med
anslutning till Rv 42. Mellanvägen föreslås i och med
aktuell exploatering att breddas något.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

I området finns inget separat gång- och cykelnät eller
särskilda fotgängarytor.
Befintlig bebyggelse utmed Annerovägen
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För att ta sig till närmaste grundskola, Slättängsskolan,
måste Sparsörvägen, som saknar gångbana och över-
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gångsställe, korsas.
4.4.3 Kollektivtrafik

Närmsta kollektivtrafikhållplats ligger vid Rv 42 ca
300 m från planområdet. Hållplatsen trafikeras av
buss till Borås centrum (30-40 min) respektive Fristad
(15-20 min). Skolbuss avgår från hållplats på Sparsörsvägen i direkt anslutning till planområdet.
4.4.4 Parkering

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna enligt kommunens gällande norm som anger
11 boendeplatser och 2 besöksplatser per 1000 kvm
BTA.
4.4.5 Angöring/utfarter/varumottag

Mellanvägen som korsar planområdet

Den föreslagna bebyggelsen kan angöras från Mellanvägen respektive Annerovägen. Mot Sparsörsvägen
införs utfartsförbud.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp finns i direkt anslutning till planområdet och bedöms ha kapacitet för tillkommande
bebyggelse.
4.5.2 Dagvatten

Ny exploatering ska inte medföra ett ökat dagvattenflöde till det allmänna dagvattennätet, utan dagvatten
från hårdgjorda ytor ska samlas upp och avledas
genom en fördröjnings- och behandlingsanläggning
innan det ansluts till befintliga ledningar. Den nödvändiga fördröjningsvolymen har beräknats till totalt
ca 55 m3. Möjliga fördröjningsåtgärder för att ta hand
om dessa volymer är makadamdiken och fördröjningsmagasin, se vidare i till planen hörande dagvattenutredning ÅF, 2014-12-05).
Hänsyn måste också tas till att området ligger inom
skyddsområdet för Borås Stads vattentäkt, Öresjö.

Korsningen Mellanvägen och Sparsörsvägen varifrån
skolbuss avgår.
4.6 Störningar
4.6.1 Risk

Både Rv 42 och Älvsborgsbanan är transportled för
farligt gods men i de lägre riskklasserna. Närmsta del
av planområdet ligger ca 50 m från Älvsborgsbanan
och 200 m från Rv 42. Med bostadsbebyggelse inom
80 m (ÖP06) från Älvsborgsbanan krävs riskanalys.

Fjärrvärme finns inte utbyggt i området.

En riskutredning för jämförbara förhållanden, Riskutredning centrum kv Eolus, Borås, daterad 2014-1125, visar att inga skyddsåtgärder är nödvändiga.

4.5.4 El, tele

4.6.2 Buller

El och telenät finns utbyggt i anslutning till planområdet och bedöms ha kapacitet för tillkommande bebyggelse. Ett u-område införs för befintliga ledningar
utmed Sparsörvägen.

En översiktlig bullerkartläggning (ÅF, 2012) för väg
och järnväg anger dygnsmedelvärden under riktvärdet 55 dBA. Inom större delen av området beräknas
maxvärden från väg och järnväg ligga under riktvärdet
70 dBA. I en mindre del av områdets nordvästra del
överskrids dock maxvärdet 70dBA. Riktvärdet för
maxvärden gäller möjligheten att ordna uteplats i ett
läge där maxnivåerna underskrider 70 dBA. Detta bedöms som möjligt inom planen. En planbestämmelse
reglerar att ekvivalent ljudnivå inte får överstiga 55

4.5.3 Värme

4.5.5 Avfall

Hushållsavfall skall ordnas gemensamt utmed Mellanvägen på 1-2 ställen där kommunen kan hämta.
Återvinningsstation finns vid Hovalidsvägen öster om
Rv 42 ca 800 meter från planområdet.
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dBA vid bostadsfasad samt att minst en uteplats ska
kunna ordnas där maximala bullernivåerna understiger
70 dBA. Läs mer på sid 15.

5. Konsekvenser

5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Inom planområdet tillåts användning för bostäder och
i planbestämmelser ställs krav på:
- att byggnad och grundläggning ska utföras så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte överskrids.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Ny bostadsbebyggelse intill befintlig bebyggelse och
infrastruktur innebär ett minskat trafikarbete och
bidrar till ett hushållande av mark och naturresurser.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen inte påverkar
hushållningen med naturresurser negativt i förhållande
till pågående markanvändning. Planutformningen
innebär en högre exploateringsgrad, det vill säga ett
högre utnyttjande av marken och den tekniska infrastruktur som finns utbyggd.
5.4 Miljö

Förslaget innebär en komplettering i den redan byggda
miljön och utnyttjar befintlig infrastruktur och service
vilket bidrar till att uppfylla kommunens miljömål.
5.4.1 Naturvärden

Det finns ingen skyddad eller annan värdefull natur
som påverkas av planförslaget. Planområdet berörs av
strandskydd från Öresjö men ingår i ett större område
redan ianspråktaget för bebyggelse. Planområdet ligger
även avskilt från stranden av Älvsborgsbanan.
5.4.2 Kulturvärden, landskaps- och stadsbild

Det finns inga kända kulturlämningar eller utpekade
kulturmiljöer i området. Planen har ingen negativ
inverkan på stadsbild eller landskapsbild.
5.5 Sociala värden
5.5.1 Trygghet/säkerhet

När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till
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det redan befintliga, som i det här fallet, finns goda
möjligheter för en ökad upplevd trygghet då området
kommer att bli mer befolkat, inte minst under dygnets
mörkare timmar.

5.6.1 Miljökvalitetsnormer

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

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ
status. De områden som klassificeras är avgränsade
bland annat efter mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. Miljökvalitetsnormen för grundvatten är god
kvantitativ status och god kemisk status.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö
och därmed finns restriktioner för vad man får göra
inom planområdet. Detta finns som en information
på plankartan. Skyddsbestämmelserna för vattentäkten
ska följas och därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna varken den kvantitativa statusen eller den
kemiska statusen på grundvattenförekomsten.
5.6.3 Miljökvalitetsnormer för Ytvatten

Ytvatten (sjöar och vattendrag) klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen
utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen omfattar även påverkan på vattendragets
form (dikning), om bottnen har förändrats, marktyp i
närmiljön och övrig struktur på strandzonen. Vattnet
klassas också ner om det t.ex. har bristande kontinuitet
i vattenflödet. Allt detta är yttre påverkan som oftast
är negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som
påverkar är t.ex. försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ett ytvattens kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller sediment
med risk för läckage. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i
våra ytvatten t.ex. tungmetaller, bekämpningsmedel
och kemiska föreningar som används i bl.a. tillverkningsindustrin. Inom vattenförvaltningen finns listor
över de kemiska och miljöfarliga ämnen som ska över-
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vakas och vilka metoder man ska använda för att göra
mätningar. Miljökvalitetsnormen för ytvatten är god
eller hög ekologisk status och god kemisk status.
Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk
status. Den här detaljplanens genomförande med
tillskott på upp till 16 bostadshus bedöms inte påverka
Miljökvalitetsnormerna negativt.
5.6.4 Miljökvalitetsnormer för luft

För att undvika att människor andas in skadliga halter
av luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna
syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt
att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i
EU. Det finns normer för kvävedioxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly för partiklar (PM10 + PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren. Luftföroreningshalten är högst framförallt 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
så hög, eller topografi och bebyggelse påverkar inte
halterna så negativt att åtgärder behöver vidtas. Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte överskridas på platsen eller komma att
överskridas på grund av den verksamhet som medges i
detaljplanen.

Ekvivalent nivå från väg och järnväg, Bullerkartläggning
(ÅF 2012)

Maxnivå från järnväg, Bullerkartläggning (ÅF 2012)
5.6.7 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
av riskerna förknippade med transport av farligt gods.
5.6.8 Övriga störningar

Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov
till några störningar.

5.6.5 Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen:
det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför
skadliga effekter på människors hälsa. Normen följs
när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
En översiktlig bullerkartläggning (ÅF, 2012) för väg
och järnväg anger dygnsmedelvärden under riktvärdet 55 dBA. Inom större delen av området beräknas
maxvärden från väg och järnväg ligga under riktvärdet
70 dBA. I en mindre del av områdets nordvästra del
överskrids dock maxvärdet 70 dBA. Riktvärdet för
maxvärden gäller möjligheten att ordna uteplats i ett
läge där maxnivåerna underskrider 70 dBA. Detta
bedöms som möjligt inom planen.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
6.3 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
6.5 Planunderlag

5.6.6 Trafikmiljö

Planen påverkar inte trafiksituationen på platsen
nämnvärt. Inga riksintressen påverkas.

Dagvattenutredning, ÅF, 2014-12-05.
Översiktlig geoteknisk utredning, samt markteknisk
undersökningsrapport WSP, 2014-11-14.
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Kartläggning av omgivningsbuller, ÅF, 2012-07-06.
Riskutredning centrum kv Eolus, Borås, daterad
2014-11-25
6.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och i samverkan med markägaren. Plankonsult
har varit AL Studio AB genom Karolina Örneblad.
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.

Planavdelningen

Andreas Klingström
planchef		
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Karolina Örneblad
planarkitekt, AL Studio AB
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Genomförandebeskrivning

vägen förvaltas av vägföreningen.
2.5 Avtal

Detaljplan för del av Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl, Mellanvägen Borås
Stad. Upprättad den 30 april 2015.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den
skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Avtal om plankostnader finns upprättat mellan exploatören och kommunen. Inför antagandet av detaljplanen ska ett exploateringsavtal träffas mellan exploatören och kommunen. Avtalet ska reglera de frågor som
berör kommunen i genomförandet av detaljplanen.
Avtalet kan reglera överlåtelse av kommunägd mark
öster om Mellanvägen till exploatören om marken inte
ska bebyggas med friliggande hus.
Det förutsätts att ett avtal träffas, mellan vägföreningen och exploatören, innan detaljplanen antas om
ansvar för utförandet och om kostnadsansvaret för
att bredda Mellanvägen. Om parterna inte finner en
överenskommelse så beslutar lantmäteriet i förrättning
om ansvar och kostnader för åtgärden.
Det finns avtal mellan kommunen och Sparsörs
vägförening om att kommunen handhar driften av
vägarna på orten.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Planen genomförs med normalt planförfarande. Samråd beräknas ske våren 2015, granskning under tidig
höst 2015 och antagande under hösten 2015. Detaljplanen vinner laga kraft fyra veckor efter antagandet
under förutsättning att den inte blir överklagad.
2.2 Gällande detaljplaner

Del av planområdet ligger inom tidigare detaljplanelagt område. Genomförandetiden för denna plan har
löpt ut.
2.3 Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från det att den
vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden är fastighetsägarna garanterade att få genomföra det som planen medger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen
att gälla, men den kan ändras eller upphävas utan
att berörda fastighetsägare har rätt till ersättning (för
exempelvis förlorad byggrätt).
2.4 Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det
innebär att det är fastighetsägarna i gemenskap som
är ansvariga för att bygga ut och ansvara för drift och
underhåll av detaljplanens lokalgata.
I Sparsör finns Sparsörs nya vägförening. Vägföreningen är den juridiska person som är formellt ansvarig
för vägarna inom orten. Den aktuella delen av Mellan-

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

Planen omfattar de kommunägda fastigheterna
Slättäng 1:1 och Fristads Klockarbol 1:1 samt de privatägda fastigheterna Längjum 3:37 och 3:39.
3.2 Servitut och ledningsrätter

Fastighetsförteckningen visar att planområdet belastas
av ett antal servitut eller servitutsliknande rättigheter. Gemensamhetsanläggningen Gingri-Kil ga:1 har
utrymme för väg. Vattenfall och Skanova har befintliga
ledningar inom planens kvartersmark. Vattenfall har
inskrivna servitut för kraftledning. Ledningarna kan
ligga kvar då planen anger u-område i det berörda
ledningsläget. Eventuellt kanske någon av de inskrivna
rättigheterna inte utnyttjas. Den kan i så fall upphävas som en inskrivningsåtgärd eller i samband med
avstyckning av nya fastigheter.
Behöver någon rättighet ges ändrat utövningsområde
kan det ske i samband med avstyckningen av nya
fastigheter.
3.3 Gemensamhetsanläggningar

Planen omfattar den befintliga gemensamhetsanläggningen Gingri-Kil ga:1, som omfattar vägar som
förvaltas av Sparsörs nya vägförening. Detaljplanen
innebär att Mellanvägen, som ingår i Gingri-Kil ga:1,
ska breddas och att delaktigheten i gemensamhetsanläggningen ska utökas med de nytillkommande
fastigheterna. För att en förändrad omfattning av
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Mellanvägen ska ingå i Gingri-Kil ga:1 ska en omprövning av gemensamhetsanläggningen ske. En förändrad
delaktighet kan ske i samma omprövningsförrättning,
alternativt som fristående åtgärd. Förrättningen, som
sker enligt anläggningslagen, söks hos och handläggs
av lantmäteriet.
För den planerade grupphusbebyggelsen förutsätts i
detaljplanen ett antal gemensamma anläggningar. Det
kan t.ex. gälla gemensam infart, parkering, sophantering, grönytor och dagvattenlösningar. Exakt avgränsning och vilka som ska vara delaktiga kan avgöras först
när bebyggelseplaneringen kommit längre. Bildandet
av gemensamhetsanläggningarna sker hos lantmäteriet
i en förrättning enligt anläggningslagen.
3.4 Fastighetsbildning

Bildande av nya fastigheter genomförs genom avstyckning hos lantmäteriet. Utmed Annerovägen finns en
remsa av fastigheten Längjum 3:37 som inte ingår i
kvartersmarken. I samband med avstyckning av nya
fastigheter kan denna del av fastighetsen lämpligen
över till en kommunägd fastighet.
Det är exploatören som är ansvarig för att ansöka om
förrättning för att avstycka nya fastigheter likväl som
förrättning för att bilda nya gemensamhetsanläggningar och att de nya fastigheterna får delaktighet i
Gingri-Kil ga:1. I förrättningen om ändrad delaktighet
i Gingri-Kil ga:1 kan ansvaret för breddningen av Mellanvägen regleras.

ledningsnätet. För att dagvatten ska kunna fördröjas
enligt dagvattenutredningen måste gemensamhetsanläggningar bildas.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Kommunala intäkter och kostnader

Kommunen får inkomster till följd av försäljning av
kvartersmark.
Borås Energi och Miljö har kostnader för att bygga ut
allmänna VA-ledningar till den nya bebyggelsen. Den
nytillkommande bebyggelsen betalar anslutningsavgifter enligt kommunens taxa.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören ska bekosta de åtgärder som detaljplanens
genomförande medför. Utöver åtgärder på kvartersmark bekostar exploatören breddningen av Mellanvägen och betalar anslutningsavgifter för VA.

Markavdelningen

Eva Engman
Mark- och exploateringskonsult

Är parterna inte överens om fördelning av ansvar och
kostnader beslutar lantmäteriet om detta. Kostnadsansvaret för breddningen av vägen ska bäras av den
som har nytta av åtgärden. I detta fall har exploatören
mest nytta av åtgärden då den är en förutsättning för
exploateringen.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Vägföreningen blir, efter att omprövningsförrättning
skett, formellt ansvarig för att Mellanvägen breddas. En omprövning av gemensamhetsanläggningen,
Gingri-Kil ga:1 krävs.
4.2 Vatten, spillvatten och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. Kommunen är
ansvarig för att bygga ut vatten- och avloppsledningar
till den nya bebyggelsen. Ledningar finns i områdets omedelbara närhet. Dagvatten ska fördröjas på
tomtmark innan det kopplas in på det kommunala
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 22 juni 2015 med
avseende på detaljplan för del av
Sparsör, LÄNGJUM 3:39 M. FL Mellanvägen, Borås Stad, Västra
Götalands län
1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 30 april 2015 har ägt rum under tiden
5 maj 2015 – 2 juni 2015 och har annonserats i Borås
Tidning. Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även
varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
12 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. 2 berörda sakägare har under samrådstiden
inkommit med erinringar mot förslaget. 2 övriga
närboende har även inkommit med synpunkter.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
Komplettering av egenskapsbestämmelser avseende
riktvärden för bullernivåer och u-område i sydöstra
delen av Slättäng 1:1,
Ändringar av gränser på plankartan avseende prickmark utmed Sparsörvägen som utökas till 6 m.
Ändringar/tillägg i beskrivningen i avsnitten 4.6.1 angående nytt underlag kring risk för farligt gods, 4.4.2
angående skolvägar, 4.5.4 angående nytt u-område,
4.6.2 angående riktvärden för ljudnivåer
Tillägg i genomförandebeskrivningen avseende avsnitt
3. Fastighetsrättsliga frågor och 4. Tekniska frågor.

Inkomna synpunkter:
Remisspart

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

X

150817

S02

Tekniska nämnden

X

150511

S03

Kulturnämnden

X

150512

S04

Räddningstjänsten

X

150522

S05

Lantmäterimyndigheten

X

150601

S06

Borås Energi och
Miljö AB

X

150601

S07

HSO i Borås

S08

Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

X

150526

S09

Trafikverket samhälle

X

150601

S10

TeliaSonera Skanova
access AB Nät och
Produktion

S11

Hyresgästföreningen
Region BÄSK, Borås/
Bollebygd

S12

Naturskyddsföreningen

Sakägare

X

150525

150526

X

150524

X

Utan
anm

150526

Med
anm

Svar datum

S13

Längjum 18:1

X

150601

S14

Längjum 3:23

X

150601

Övriga

Utan
anm

Med
anm

Svar datum

S15

Boende på Annerovägen 7

X

150602

S16

Boende på Sparsörvägen 20

X

150523

3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Utifrån bebyggelsestrukturen i Sparsör föredrar Kommunstyrelsen att området bebyggs med radhusbebyggelse för att öka möjligheten till kvarboende på orten.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

S02 Tekniska nämnden

att detaljplanen kungörs för granskning enligt PBL
5:18

Tillstyrker detaljplanen.

Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.

Med
anm

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.

2.2 Beslutsförslag

3. Synpunkter under samrådet

Utan
anm

S03 Kulturnämnden

De byggrätter som föreslås bedöms som ett positivt
komplement till området. För att nya byggnader ska
passa in i omgivningens befintliga karaktär bör dock
möjligheten att bygga flerfamiljshus tas bort i planbestämmelserna till förmån för radhus/parhus/kedjehus
och friliggande villor.
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Kommentar

Bestämmelsen om flerbostadshus innebär att det finns
möjlighet att bygga hus där två bostäder får ligga
ovanpå varandra. Parhus och radhus får endast byggas
samman i sidled. Samhällsbyggnadsnämnden står dock
fast vid att karaktären främst påverkas av byggnadsvolymen vilken är densamma för alla de sammanbyggda
byggnadstyperna. Högsta antal våningar är 2 våningar
och största byggnadsarea får vara 30 % av fastighetsarean. Det finns även behov av ett mer varierat boendeutbud i Sparsör, vilket flerbostadshus skulle kunna
erbjuda.
S04 Räddningstjänsten

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.
Kommentar

Beskrivningen kompletteras med den informationen.
S06 Borås Energi och Miljö

Inga synpunkter
S07 HSO i Borås

Har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler,
som gäller tillgänglighet, följs.

Riskanalysen från 2005 som bifogas ärendet bör inte
användas längre då värdena i den är gamla och inaktuella. Räddningstjänsten anser dock att en riskanalys i ett annat ärende kan appliceras för det aktuella
planområdet, Riskutredning centrum kv Eolus, Borås,
daterad 2014-11-25. Därmed behövs inga vidare
åtgärder.

S08 Länsstyrelsen

Dagvattenutredningen bör dimensionera efter 50-årsnivåer istället för de 10-årsnivåer som hittills använts.

Riktvärden för buller behöver regleras genom planbestämmelse.

Vid en brand kan det produceras stora mängder
förorenade vattenmängder i form av släckvatten som
riskerar att nå vattenskyddsområdet. En bedömning
bör göras huruvida den fördröjning av dagvatten som
föreslås är tillräcklig för att förhindra detta.

Miljökvalitet för vatten behöver behandlas utförligare,
bland annat beträffande recipient och vattenkvalitet
vid dagvattenhanteringen.

Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats
för släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte
överstiga 50 meter. Avståndet från släckfordon till
brandpost bör inte överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör således inte överstiga 150 meter.
Vattenflödet i brandposterna i området bör vara 600
liter/min enligt VAV P 83.
Kommentar

Hänvisning i planhandlingarna till riskanalys från
2005 tas bort.
Borås Energi och miljö kan inte ställa högre krav på
exploatörer än det som gäller för 10 års-regn. När det
är kommunen själva som ska göra åtgärder dimensioneras för 50 års-regn där det är möjligt.
När det gäller synpunkter angående släckvatten
innebär detaljplanen ingen förändring mot befintlig
situation. Det finns heller ingen yta i närområdet där
det skulle vara möjligt att dämma upp släckvatten.
S05 Lantmäterimyndigheten i Borås Stad

Under 4.1 Gator beskrivs det att vägföreningen,
Sparsörs nya vägförening, är formellt ansvarig för att
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Mellanvägen breddas. För att föreningen ska bli ansvarig krävs det en omprövning av gemensamhetsanläggningen, Gingri- Kil ga:1.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen lämnar också vissa råd för fortsatt planläggning:
Planhandlingarna behöver förtydligas, bland annat
avseende dagvattendimensioneringen, beträffande
eventuella konsekvenser av klimatförändring.
En planbestämmelse som reglerar dagvattenhantering
bör vara tvingande och, beroende på recipient, eventuellt även föreskriva rening.
Länsstyrelsen förmodar att friliggande bostadshus
avses placeras minst fyra meter från tomtgräns.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte
innebär betydande påverkan på miljön.
Kommentar

Planbestämmelser som reglerar riktvärden för buller
införs på plankartan. Minst en uteplats per bostad
ska finnas där de maximala bullernivåerna understiger
70dBA.
I framtagandet av detaljplanen har diskussion skett
med miljöförvaltningen och Borås Energi och Miljö.
BEM har varit ansvariga för att ta fram dagvattenutredningen och de anser att det inte finns någon
anledning att ha rening av det dagvatten som fördröjs
på tomten. Kravet på fördröjning är ett led av att planavdelningen och BEM har tagit fram åtgärdsförslag för
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att hantera klimatförändringar och översvämningsrisker.
Det finns inte stöd att reglera dagvattenhantering
ytterligare i plankartan i PBL. Borås Energi och Miljö
ställer kraven när anslutning till det kommunala dagvattennätet görs. Borås Energi och miljö kan inte ställa
högre på exploatörer än det som gäller för 10 års-regn.
När det är BEM själva som ska göra åtgärder dimensioneras för 50 års-regn där de är möjligt.
Öresjö kommer inte att översvämmas utan att hållas
på en låg nivå eftersom vattenverket ligger vid Öresjö.
Topografin gör också att ingen översvämningsrisk
finns i området.
Planhandlingarna förtydligas angående recipient för
dagvatten.
Plankartan justeras med att friliggande bostadshus ska
placeras minst fyra meter från tomtgräns.
S09 Trafikverket

En platsspecifik bullerutredning behöver göras för
planområdet. Bullerkartläggningen är översiktlig
och bygger på äldre uppgifter om trafikering. Bullerutredningen bör beräknas efter trafikprognos för år
2030 och för två våningar. Med tanke på att maximal
ljudnivå från järnvägen är det viktigt att det klargörs
att även inomhusbuller kan klaras.
Planen behöver också kompletteras med planbestämmelse med de gällande riktvärden för trafikbuller som
inte ska överskridas.
Med tanke på närheten till järnväg behöver kommunen också göra någon form av bedömning om risken
för vibrationer på platsen. Trafikverket anser att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte ska överskridas. Detta
bör också framgå av planbestämmelserna.
Utmed väg 1771 - Sparsörsvägen finns en tillståndspliktig zon, där om möjligt inte ska finnas byggnader
eller andra anordningar som kan äventyra säkerheten.
Detta område bör säkerställas i detaljplanen genom t
ex prickmark.
Kommunen bör beskriva hur oskyddade trafikanter
kan ta sig mellan området och viktiga målpunkter
(skolor etc) på ett trafiksäkert sätt.
Riskbedömningen gjordes för område för villor eller
parhus inom 300 meter från Älvsborgsbanan, en bit
söder om det nu aktuella planområdet. Det behöver
framgå av planbeskrivningen för vilket område riskanalysen tagits fram.
Kommunen bör planera utifrån att farligt gods kan
komma att gå på Älvsborgsbanan. Det är också
svårare och mer kostsamt att vidta åtgärder efter att

bostäderna är byggda. Det är följaktligen lämpligt
att i detaljplanen skriva in normalt förekommande
planbestämmelser om riskbegränsande åtgärder, såsom
att friskluftsintag ska placeras på sidor som inte vetter
mot järnvägen.
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att en specifik
bullerutredning är nödvändig, då den översiktliga från
2012 visade så pass låga nivåer. Däremot kompletterar
vi plankartan med bestämmelse om maximala ljudnivåer. Inomhusvärden regleras i annan lagstiftning
varför det inte regleras det i planen.
Eftersom jorden är fast (morän och isälvssediment
med ca 4-6 m till berg) och det är mer än 50 m till
järnvägen bedöms vibrationer inte spridas till den nya
bebyggelsen.
Sparsörvägen har en lokal karaktär med en smal
vägbana och bebyggelse och häckar nära vägkant.
Kommunen gör därför bedömningen att det generella
vägområdet med en hinderfri zon om 12 m är alltför
tilltaget. Detta avstånd skulle göra att exploateringen
minskar med motsvarande två radhus, vilket voreolyckligt. Plankartan justeras dock så att den bebyggelsefria zonen, prickmarken, breddas utmed Sparsörvägen till 6 m.
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning
av skolväg till Slättängsskolan.
Räddningstjänsten anser att riskanalysen från 2005
som bifogas ärendet inte bör användas längre då värdena i den är gamla och inaktuella. Räddningstjänsten
anser dock att en riskanalys i ett annat ärende kan
appliceras för det aktuella planområdet, Riskutredning
centrum kv Eolus, Borås, daterad 2014-11-25. De
anser därmed att inga vidare åtgärder behövs. Hänvisningen i planhandlingarna till riskanalys från 2005 tas
bort.
S10 TeliaSonera Skanova access AB Nät och Produktion

Skanova har anläggnignar inom och intill planområdet. I sydöstra delen av fastigheten Slättäng 1:1
finns ett kanalisation-/kabelstråk, vilket hamnar inom
prickmark. Föreslår att u-område läggs in i planen för
detta stråk.
Skanova har förövrigt inget att invända mot planförslaget.
Kommentar

Ett u-område införs i sydöstra delen av fastigheten
Slättäng 1:1.
S11 Hyresgästföreningen Sjuhärad

Då området klassificeras som högriskområde vad gäl-

GRANSKNING

21

ler radon behöver en kontrollmätning genomföras i
samband med att husen är färdigställda. I övrigt inget
att erinra.
Kommentar

Frågan hanteras vid bygglovansökan.
S12 Naturskyddsföreningen i Borås

Vi har inget att invända mot planerna.
3.2 Sakägare
S13 Längjum 18:1

Fastighetsägaren och boende på Längjum 18:1 anser
att sammanbyggda radhus/parhus inte passar in i den
övriga bebyggelsen som finns i området då den består
av äldre villor. Vi anser att ett alternativ med endast
fristående villor skall väljas.
Kommentar

Det råder idag brist på mindre hus på små tomter i
Sparsör. Det är positivt om det finns ett varierat utbud
av bostadsstorlekar på en ort då det kan bidra till
kvarboende under större delar av livet. Den tillåtna
byggnadsvolymen av de föreslagna radhusen har studerats med avsikten att bebyggelsen ska passa in i den
befintliga bebyggelsen med äldre villor.

3.3 Övriga
S15 Boende på Annerovägen 7

Tycker att 14 radhus går emot den kulturhistoriska
miljön med sekelskiftesvillor och charm i den ”gamla”
delen av Sparsör. Bebyggelsen kommer att öka trafiken, vilket är en risk med mycket barn i området. Anser att det ska ställas krav påatt endast villor i gammal
stil som smälter in i miljön får byggas. Motsätter sig
påståendet att den nya bebyggelsen skulle öka tryggheten. Det är tryggare på landet än i stan just för den
anledningen att det är färre människor på landet.
Kommentar

Se föregående svar till S12 Längjum 18:1.
S16 Boende på Sparsörvägen 20

Boende längs Sparsörsvägen 1771 behöver åtgärder för
att få ner hastigheten och stärka säkerheten för gående
och cyklister. Att nu utöka med ännu mer boende,
biltrafikanter och gångtrafikanter är inte hållbart. Vad
finns för åtgärder i planen med avseende Sparsörsvägen? Det ser heller inte ut som att vi kan förvänta oss
en ny korsning Hyberg/42/1771 inom rimlig framtid?
Sänk hastigheten eller bygga om vägen är två av mina
förslag på åtgärd.
Bifogar till yttrandet mail och förslag på åtgärder.

S14 Längjum 3:23

Fastighetsägaren och boende på Längjum 3:23 har
följande invändningar mot att detaljplanen förändras
så att det skulle möjliggöra byggnation av radhus.
Detta är ett gammalt område där flertalet hus är
byggda i början av 1900 talet.
Husen är oftast byggda på stora tomter.
Husen har i många fall en historia och ger områdes
dess charm.
Den lummiga känslan kommer att försvinna.
Boende miljön kommer kraftigt försämras för närliggande grannar när det trycks in så många familjer på
en liten yta.

Kommentar:

Korsningen mot Hyberg (Hyberg/42/1771 ) är högsta
prioritet både för Trafikverket och Borås Stad. Det har
varit en lång process, men förhoppningsvis närmar sig
en lösning, vilket gör att åtgärder borde komma igång
inom något år.
När det gäller att tillåta mer trafik i området även om
trafiklösningen idag inte är optimal är det en avvägning för kommunen där behovet av nya bostäder väger
tyngre. Borås Stad framför kontinuerligt behov av
förbättringar av trafiksituationen till Trafikverket.

14 radhus på en liten tomt strider mot allt detta ovan.
Trafiken kommer öka betydligt på en väg där hastigheten redan är hög och där det ej finns någon vägren/
trottoar. Många hushåll har ju 2 bilar vilket i detta
fall innebär att det skall finnas 28 st parkeringsplatser
för dessa i anslutning till radhusen. Sedan kommer ju
även dessa husägare få besök, vart skall de parkera?

Planavdelningen

Andreas Klingström		

planchef			plankonsult

Kommentar:

Se föregående svar till S12 Längjum 18:1.
Parkering för boende och besökare ska ordnas på
respektive fastighet.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Fossilfritt Sverige
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och ställer sig bakom den citerade deklarationen.

2015-11-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0775 429
Handläggare: Bengt Himmelmann, tfn 35 84 91
Datum/avdelningschef: 2015-11-20 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2015-11-30

2015/KS0775 429

Strategisk samhällsplanering
Bengt Himmelmann
Regeringskansliet
www.regeringen.se/regeringenspolitik/fossilfritt-sverige/sa-deltar-du/

Fossilfritt Sverige
Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Vår stad har sedan
länge ett beslut om att denna färdriktning gäller genom den av Kommunfullmäktige
antagna visionen Borås 2025. I den påtalas att Borås i framtiden ”är en stad baserad
på förnybar energi”. I Borås Stads Miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken
”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.
Genom deltagande i regeringens initiativ synliggörs denna ambition utanför vår stad.
Vi uppmuntrar därmed enskilda, företag, organisationer och andra kommuner att
också intensifiera sitt arbete för en hållbar framtid.
Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och ställer sig bakom
den citerade deklarationen.
Deklaration
Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever
nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra
välfärden för framtida generationer.
Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. FN:s klimattoppmöte i Paris är den bästa chans världen har att enas om ett avtal
som skapar förutsättningar för att hålla den globala uppvärmningen så långt under två
grader som möjligt.
Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser
fördelarna med att gå före:




POSTADRESS

501 80 Borås

Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar
bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för
minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi
inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter
att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Målet är att inför klimatmötet i Paris visa ett starkt engagemang och ledarskap från
svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället
möjligt. Så är vi med och så visar vi vägen till en hållbar framtid.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

