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Borås kommuns Parkerings AB; begäran om att få uppföra ett
parkeringsdäck på Kungsbrons parkeringsområde
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner Borås kommuns Parkering AB: s uppförande av parkeringsdäck på Kungsbron.

2014-05-16
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0113 315
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-05-12, Christer Johansson
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Borås kommuns Parkerings AB; begäran om uppförande
av parkeringsdäck på Kungsbrons parkeringsområde
Bakgrund
Borås kommuns Parkerings AB har tillskrivit Kommunstyrelsen med begäran om att få
uppföra ett parkeringsdäck på Kungsbrons markparkering samt att få köpa det berörda
markområdet.
Bolaget avser bygga ett parkeringsdäck med 89 p-platser i ett plan ovanpå Kungsbrons
befintliga markparkering, mellan järnvägen och Olovsholmsgatan. Främsta skälet är det stora
behovet av fler parkeringsmöjligheter i närområdet. Investeringen beräknas till cirka 20
miljoner kronor inklusive markköpet, och bolagets kalkyl visar på ett förväntat årligt
driftsunderskott på 500 000 kronor.
Bolagets budget för 2014 har i tidigare ärende godkänts av Kommunstyrelsen, däribland en
investering och limithöjning avseende Kungsbrons parkeringsdäck. Med hänsyn till den för
bolaget stora investeringsnivån underställs nu ärendet Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens bedömning
Som bolaget anger är behovet av parkeringsplatser i närområdet stort. Dessutom är behovet
av nya parkeringsplatser stort i hela de centrala delarna av staden då flera befintliga
markparkeringar kan komma att bebyggas. Bygget av Kungsbrons parkeringsdäck ligger i linje
med den pågående stadsutvecklingen.
Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade driftsunderskott. Nybyggnationer av
parkeringsdäck/-hus är till stora delar tvingande och icke lönsamma, och då bolaget förväntas
göra flera stora nyinvesteringar framöver kommer bolagets lönsamhet kraftigt att påverkas.
Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt begränsa driftsunderskottet. Med
anledning därav föreslår Kommunstyrelsen att bolaget ser över avgiftssättningen i området.
Markaffären beslutas om i separat ärende.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner Borås kommuns Parkering AB: s uppförande av parkeringsdäck på
Kungsbron.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Projektering av ombyggnad av mottagningskök på
Frufällegården
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera en ombyggnad av mottagningskök i Frufällegården för en
beräknad utgift på 2 340 000krionor i enlighet men nämndens förslag den 25 mars 2014.

2014-05-20
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0316 287
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-05-12, Christer Johansson
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Handläggare: Åke Thor

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr

Projektering av ombyggnad av mottagningskök på
Frufällegården
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 mars lagt fram ett förslag att nämnden skall få
ett uppdrag att projektera en ombyggnad av ett mottagningskök i förskolan
Frufällegården. Utgiften har beräknats till 2 340 000 kronor, vilket är samma belopp
som avsatts i investeringsbudgeten för 2014.
Stadsdelsnämnden Norr har den 29 april tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har den 26 maj bifallit Lokalförsörjningsnämndens framställan.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för tillbyggnad
av Frufällegårdens förskola
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
projekteringsframställan för tillbyggnad av Frufällegårdens förskola samt
översänder beslutet till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

Ärendet i sammanfattning
Stadsdelen redovisade situationen för behov av förändring av köket på
Frufällegården i skrivelse av 2013-03-12 till Lokalförsörjningsnämnden.
Under kommundelstiden inleddes projektering av utbyggnad av
Frufällegården från två till fyra avdelningar. Byggstart skedde under 2012,
vilken avslutades i juni 2013. Först under inledningen av 2013
uppmärksammades att det befintliga köket saknade kapacitet att långsiktigt
försörja de fyra avdelningarna. Projekteringsframställan görs nu för att
anpassa kökets utformning.

Ärendet
Stadsdelen redovisade situationen för behov av förändring av köket på
Frufällegården i skrivelse av 2013-03-12 till Lokalförsörjningsnämnden. Där
lämnades informationen enligt nedan.
Dåvarande kommundelsnämnden i Fristad gav i skrivelse den 29 januari
2007 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera en utbyggnad av
två avdelningar på Frufällegården till totalt fyra avdelningar. Under 2012
skedde byggstart för projektet med beräknat färdigställande i juni månad
2013.
Under inledningen av 2013 har kost- och lokalvårdsavdelningen inom
Stadsdelsnämnden Norr konstaterat att dagens kökskapacitet är otillräcklig
för kosthållningen när förskolan ökar till fyra avdelningar. Dagens
mottagningskök är inte avpassat för fyra avdelningar. Enligt den information
stadsdelsförvaltningen fått kan byggnadsytan inte ökas så att ett
tillagningskök kan skapas, eftersom byggrätten inte tillåter detta. Därför

2(3)
Stig-Anders Holmström
Fastighetsintendent

2014-04-29

Dnr 2012/SDNN0107

finns ett behov av att skapa ett större mottagningskök inom befintlig
byggnad, dvs. på bekostnad av förskolans eget utrymme och då främst
personalutrymmen.
Stadsdelsnämnden Norr gör bedömningen att en utökning av
köksfunktionen till en kapacitet för fyra avdelningar snarast måste ske, för
att ändamålsenlig förskoleverksamhet ska kunna bedrivas vid Frufällegården
från och med augusti 2013.
Rätteligen skulle detta behov och denna framställan ha behandlats samtidigt
med projektets övriga delar, och kostnaden för köksändring inräknats i
projektet som helhet. Stadsdelsnämnden önskar därför att kostnaden för
köksförändringen beräknas såsom för projektet i övrigt, samt kommer att
ingå i den framtida hyreskostnad som Stadsdelsnämnden Norr har att
erlägga för den ombyggda Frufällegården.
Utifrån den ovan redovisade begäran har Lokalförsörjningskontoret utrett
behovet, samt kostnadsberäknat detta. Därefter har ärendet behandlats av
Lokalförsörjningsnämnden 2014-03-25 § 49, som beslutat att göra en
projekteringsframställan till Kommunstyrelsen. För att denna framställan
skall godkännas av Kommunstyrelsen måste Stadsdelsnämnden Norr för sin
del tillstyrka framställan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Avseende energi har beslutsförslaget en positiv påverkan i och med att
merparten av den maskinella utrustningen förnyas.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Beroende på beslut om åtgärder av lokaler och eventuellt nya lokaler
påverkas ekonomin.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Lokalanpassningarna ger barnen möjlighet till en bättre anpassad
undervisningsmiljö.
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Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Samverkan vid LSG, Lokal samverkansgrupp 2014-04-07. Information vid
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2014-04-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral
– frivilligcentral
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bifaller i princip förslaget från Stadsdelsnämnden Öster om att skapa en
”Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral”.
Beslut om anslag till verksamheten inklusive startkostnader tas slutligt i budgeten för 2015.
De bidragsberättigade föreningar som disponerar egna kontorslokaler skall få hyresbidrag med 90 % av
kostnaden dock högst 850 kr/kvm. Hyran skall grundas på kommunens självkostnad.

140520
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0458 293
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-05-20, Christer Johansson
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Kommunfullmäktige

Kommungemensam träffpunkt – föreningshus –
anhörigcentral – frivilligcentral
Allmänt
Stadsdelsnämnden Öster har den 27 mars 2014 redovisat ett förslag till omfattning, inriktning
och kostnader för en kommungemensam träffpunkt, föreningshus, anhörigcentral och
frivilligcentral för verksamheter inom äldre- och funktionshinderverksamheten.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 april redovisat ett förslag till förhyrning av lokaler för
denna verksamhet. Fritid- och folkhälsonämnden har den 2 oktober 2013 behandlat
principiella frågor om bidrag i anslutning till den nya verksamheten.
Kommunstyrelsen har tidigare, bl.a. i samband de senaste årsbudgeterna, angett att det är
viktigt att skapa den träffpunkt som ingår i det förslag som SDN Öster nu lägger fram.
Kommunstyrelsen tillstyrker i princip förslaget. Underhand har framförts att planeringen nu
är inriktad på en verksamhetsstart i mars 2015. Detta medför att det är praktiskt möjligt att nu
begränsa ställningstagandet till de grundläggande principerna så att förberedelserna inkl
ombyggnader av lokaler kan fortsätta. Däremot kan den slutliga anslagstilldelningen göras i
budgeten för 2015. I princip skall alla sådana frågor avgöras i ett sammanhang för att ge
möjligheter till inbördes avvägningar och prioriteringar.
Ekonomi
SDN Öster har redovisat en sammanställning där kostnaderna för den nya Träffpunkten
jämförs med kostnaderna för de verksamheter som nu finns och kommer att flytta till de nya
lokalerna. Dessutom framgår att behovet av utrustning, möbler m.m. inför starten beräknats
till 3,3 mnkr. Kommunstyrelsen ser nu inte anledning att ifrågasätta detta belopp.
Lokalförsörjningsnämnden har angett den årliga hyreskostnaden till 3 140 000 kronor, vilket
är 140 000 kronor högre än vad som anges i Östers framställning. Det formella beslutet om
att godkänna hyresavtalet är en uppgift för Lokalförsörjningsnämnden efter det att
Kommunfullmäktige fatta principbeslut om verksamhetsinriktningen.
Utöver vad som framgår av nämndernas handlingar ger i dag Fritid- och folkhälsonämnden
cirka 300 000 kronor i lokalbidrag till föreningar som i dag hyr andra lokaler men som skall
flytta till Träffpunkten. Detta blir då en ytterligare del av finansieringen av de nya lokalerna
utöver vad som framgår i Östers framställning.
Av Östers förslag framgår att avsikten är att öka personalvolymen med 3,5 årsarbetare utöver
vad som finns idag inom de berörda verksamheterna. Kommunstyrelsen inser att det finns
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nya funktioner som t.ex. kafé i den nya verksamheten som medför personalökning. Här borde
det dock finnas en intäktssida som delvis kan finansiera utökningen. Här finns dessutom en
verksamhetsutökning med en ny frivilligsamordnare liksom en enhetschef för att samordna
den nya verksamheten. Slutlig ställning till det ekonomiska utrymmet att finansiera dessa
utökningar får göras i budgeten för 2015.
För verksamheten i övrigt visar Östers sammanställning att kostnaderna ökar från 3 003 000
kronor till 4 900 000 kronor. Här ingår ökade kostnader för lokaler med cirka 600 000 kronor,
städning med cirka 470 000 kronor men även ökning för verksamhetskostnader för i första
hand anhörigstöd och frivilligarbete med cirka 350 000 kronor. Även dessa anslagsbehov får
prövas slutligt i samband med budgeten för 2015.
Vissa föreningar kommer att ha lokaler för kontor eller liknande som de disponerar helt för
eget bruk. Kommunstyrelsen föreslår att dessa föreningar kommer att betala en hyra för
lokalerna som motsvarar kommunens självkostnad. De mindre föreningarna kommer att dela
kontorsutrymme med andra föreningar. Kommunstyrelsen föreslår att dessa föreningar skall
få sina lokaler utan att betala hyra. De bidragsberättigade föreningar som betalar hyra skall få
bidrag från kommunen med 90 % av hyran dock högst 850 kr/kvm i likhet med vad som i
dag gäller för förningar för funktionsnedsatta.
Ovanstående medför en viss (men för totalen obetydlig) ökning av kostnader för
föreningsbidrag då pensionärsorganisationernas lokaler tidigare finansierats direkt av SDN
Öster.
Verksamhetslokalerna skall i princip upplåtas hyresfritt när föreningarna har egen verksamhet.
Ansvar och organisation
Däremot behöver vissa frågor om organisation och tillhörande ansvar klargöras nu. SDN
Öster får huvudansvaret för verksamhetens lokaler, personal och ekonomi. Detta gäller även
när andra förvaltningars personal använder lokalerna.
Lokalförsörjningsnämnden skall ansvara för uthyrningen av lokaler till de föreningar som
skall ha egna lokaler. Här skall finnas traditionella hyresavtal.
Ovan föreslås principer för bidrag till de föreningar som har egna lokaler i Träffpunkten. Det
blir en uppgift för Fritids- och folkhälsonämnden att ta de tillämpningsbeslut som kan
behövas för att detta skall kunna tillämpas praktiskt. Principen ovan innebär att alla
föreningar med verksamhet i Träffpunkten skall ha samma villkor oavsett föreningens
målgrupp. Kommunstyrelsen tar inte ställning till hur nämnden utformar detta men ser inga
hinder för ett särskilt beslut av Fritids- och folkhälsonämnden som omfattar just
Träffpunkten utan att bidragsbestämmelserna i övrigt ändras.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bifaller i princip förslaget från Stadsdelsnämnden Öster om att skapa en
”Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral”.
Beslut om anslag till verksamheten inklusive startkostnader tas slutligt i budgeten för 2015.
De bidragsberättigade föreningar som disponerar egna kontorslokaler skall få hyresbidrag med 90 %
av kostnaden dock högst 850 kr/kvm. Hyran skall grundas på kommunens självkostnad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum 2014-03-27
2012/SDNO0090
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral frivilligcentral.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag på
omfattning, inriktning och kostnader för en kommungemensam träffpunkt, föreningshus,
anhörigcentral och frivilligcentral för verksamheter inom äldre- och
funktionshinderverksamheterna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i budgetarna för 2012 respektive 2013 Stadsdelsnämnden Öster i
uppdrag att presentera ett konkret och specificerat förslag på omfattning, inriktning och
kostnader för verksamhet och lokaler avseende en kommungemensam träffpunkt –
föreningshus – anhörigcentral. I enlighet med uppdraget har samverkan skett med övriga
Stadsdelsnämnder, Sociala Omsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt Fritids- och
folkhälsonämnden. Pensionärs- och brukarorganisationer har också varit delaktiga med
synpunkter på verksamhetens innehåll och omfattning med mera.
Syfte
Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar
samverkan mellan pensionärsföreningar och funktionshinderorganisationer samt tjänstemän
gällande lokaler och verksamhet. Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat
inflytande för medlemmarna i de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens
övriga invånare.
Mål
Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och ett gott
samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och invånarna i Borås
Stad samt att tillsammans:
•
•

skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad där invånaren är
medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025)
skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
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•
•
•
•
•
•
•

verka för att bryta isolering och ensamhet
bibehålla och utveckla sociala kontakter
bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma
aktiviteter
bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde
bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt
boende.

Synpunkter från remissinstanserna
Förslaget till en kommungemensam träffpunkt har i olika omgångar remitterats till berörda
nämnder. I remissvaren konstateras att nämnderna i huvudsak ställer sig positiva till en
träffpunkt där flera verksamheter kan samlas under ”ett tak” med en målgrupp som inte
endast riktas till äldre.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget men är tveksam till vissa delar av de aktiviteter
och verksamheter som beskrivs i förslaget. Sociala omsorgsnämnden uttrycker också
farhågor kring kostnadsutvecklingen kopplat till den kommungemensamma träffpunkten.
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnderna
tillstyrker förslaget.
I förslaget som nu översänds till Kommunstyrelsen ser Stadsdelsnämnden Öster stora
möjligheter att på sikt förverkliga ursprungstanken med en kommungemensam träffpunkt
som samlar flera verksamheter och en bred målgrupp.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Kommungemensam träffpunkt –
föreningshus – anhörigcentral frivilligcentral
Gäller för ·äldreomsorgen ·funktionshindersverksamheten
·individ- och familjeomsorgen ·socialpsykiatrin

2014-03-20

BAKGRUND
Det har sedan år 1996 framkommit en önskan om ett gemensamt föreningshus för
pensionärsorganisationerna och Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO*). Ett hus som
drivs av föreningar, organisationer och kommun tillsammans, ett levande hus med blandade
aktiviteter. Den kommungemensamma träffpunkten kommer att bli unik i sitt slag, då inget
liknade finns i landet idag.
En av utgångspunkterna är Borås Vision 2025 – Människor möts – där det beskrivs att
det skall vara lätt för kommunen att samverka med näringsliv och organisationer kring
möten och evenemang. Där påtalas också att i spontana och planerade möten delar vi
med oss och tar tillvara den kunskap, de erfarenheter och de insikter människor har.
Mötesplatsen skall också vara ett forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad
och medborgarna. De mänskliga mötena skall lägga grunden för delaktighet och
inflytande över Borås utveckling.
Den nya träffpunkten kommer att ersätta Sparrehus och Spinnaren i Borås Stad. Idag har många
av de centrala pensionärsföreningarna sina kontor och aktiviteter förlagda till Sparrehus.
Sparrehus är inte tillgänglighetsanpassat och lokalerna räcker inte till för verksamheten. Vissa
föreningar inom HSO har sina kontor på Spinnaren, dessa kommer att byggas om till
studentbostäder och därmed är föreningarna utan kontor from 2015-01-01. Därmed uppstår ett
behov av lokaler för dessa föreningar och organisationer och genom att förlägga dessa i samma
hus, är det fördelaktigt både för dem och för Borås Stads medborgare – att hitta information,
aktiviteter och gemenskap i ett och samma hus. Dessutom möjliggör den kommungemensamma
träffpunkten en väg in till att möta de kommunala tjänstemän som aktivt jobbar ut mot
medborgarna. Det blir ytterligare en vinst i att finna dem under samma tak. Ett nyckelord för den
kommungemensamma träffpunkten blir samverkan, så väl som mellan de olika aktörerna i huset
som samverkan utåt med t.ex. primärvård, högskola och företag.
På den kommungemensamma träffpunkten skall människor, oavsett ålder, religion, etnicitet,
sexuell läggning, med eller utan funktionsnedsättning, känna sig välkomna och kunna ta del av
informationen och aktiviteterna i huset.
Det är viktigt att de lokalt inarbetade träffpunkterna i övriga förvaltningar bibehålls, då de är en
viktig del till aktivering och gemenskap med andra. Den kommungemensamma träffpunkten
bygger på samverkan på alla plan, även då det gäller lokaler. Samtliga lokaler skall kunna nyttjas
av alla i huset enligt ett bokningssystem. Idag står lokaler tomma då man inte samverkar mellan
föreningar och organisationer, vilket inte är kostnadseffektivt ur ett Boråsperspektiv.
Enligt FN:s standardregler, som Sverige förbundit sig att följa, ska miljön vara tillgänglig och
användbar så attmänniskor med funktionsnedsättningar kan tillförsäkras delaktighet och
jämlikhet. Ett annat nyckelord för den kommungemensamma träffpunkten blir tillgänglighet,
oavsett funktionsnedsättning ska alla kunna ta del av aktiviteterna i huset. Den
kommungemensamma träffpunkten ska vara ett föredöme vad gäller tillgänglighetsanpassning för
personer med funktionsnedsättning.
_________________________________________________________________________
* I HSO Borås är följande föreningar medlemmar: Afasiföreningen, Autism & Asperger, Astma
och Allergiföreningen, Attention, Diabetesföreningen i Borås, Borås Dövas förening,
Bröstcancerföreningen Viola, BHIF, DHR, Dyslexiförbundet FMLS, Fibromyalgiföreningen,
FUB Borås, Föreningen Hjärt Lung Borås, HRF, Neuroförbundet, Parkinsonföreningen, PSO
Lokalförening, Reumatikerföreningen Borås, RSMH Tryggheten, Personskadeföreningen RTP,
Epilepsiföreningen, Synskadades förening, Sverige-Finska synskadade, Strokeföreningen.
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Uppdraget
Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att göra ett slutligt förslag gällande kommungemensam
träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral till Kommunfullmäktige. Detta skall
ske i samverkan med övriga berörda nämnder, i första hand övriga Stadsdelsnämnder, Sociala
omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Av förslaget
skall omfattning, inriktning och kostnader för berörda verksamheter framgå. I förslaget skall
också framgå vilken nämnd som skall vara huvudman för respektive delverksamhet men även hur
samverksansfrågor skall lösas. Det framgår även i kommunstyrelsens utredningsuppdrag att skapa
en anhörigcentral i centrum som en stödresurs för anhöriga, samt vikten av att starta en
frivilligcentral.
Två tjänstemän från den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten har
tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från pensionärsorganisationerna
och funktionshinderföreningarna tagit fram detta förslag på en gemensam träffpunkt –
föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral.
Den formella gången skall vara att Stadsdelsnämnden Öster beskriver förändringarna i
verksamheten inklusive driftskostnadskonsekvenserna. Därefter skall lokalförsörjningsnämnden
komplettera med ett förslag om lokallösning. Detta kompletta förslag skall sedan i vanlig ordning
via Kommunstyrelsen tas upp i Kommunfullmäktige.
Vad som kommer att gälla kring föreningsbidrag och hyror i den nya träffpunkten, kommer
Fritid- och folkhälsonämnden att redovisa i separat handling.

Syfte
Syftet är att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar
och funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och verksamhet. Denna
samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för medlemmarna i de olika
föreningarna/organisationerna samt kommunens övriga invånare.

Mål
Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa närhet och ett gott samarbete
mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och invånarna i Borås Stad och att
tillsammans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad där invånaren är medskapande och
får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025)
skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
verka för att bryta isolering och ensamhet
bibehålla och utveckla sociala kontakter
bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma aktiviteter
bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde
bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt boende
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INNEHÅLL
Föreningar och organisationer
Den kommungemensamma träffpunkten kommer att bli ett allaktivitetshus där pensionärsorganisationer och funktionshindersföreningar kommer att ha sina kontor och bedriva stor del av
sin verksamhet, i form av studiecirklar, aktiviteter, möten mm. Tillsammans kan dessa föreningar
och organisationer erbjuda ett brett utbud av meningsfulla aktiviteter i trevlig samvaro med
andra.

Anhörigcentral
Borås Stads anhörigstöd utvecklas och det är viktigt att anhörigkonsulenterna jobbar utifrån en
öppen tillgänglig plats som inte är kopplat till andra myndigheter. I den kommungemensamma
träffpunkten ges en naturlig möjlighet till samverkan mellan föreningar/organisation och
kommun, vilket möjliggör ett ökat anhörigstöd.
Anhörigcentralen kommer att vara kärnan i anhörigstödets verksamhet. Så mycket som möjligt av
anhörigstödets verksamhet ska ligga i huset, dock ej de lokalt väl inarbetade mötesplatserna för
anhöriga ute i förvaltningarna. Dessa kommer dock att erbjudas delta i anhörigcentralens öppna
aktiviteter så som föreläsningar, utbildning, rekreation mm. Anhörigstödet till övriga målgrupper,
individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, funktionshindersverksamhet, kommer att bedrivas i
huset då det idag inte finns upparbetade lokala mötesplatser för dess målgrupper. De två
anhörigkonsulenterna kommer att arbeta i huset, och blir tillgängliga för medborgarna.
Anhörigcentralen kommer dessutom att innefatta möjligheter till rekreation så som bastu,
massagerum och rekreationsrum.
Driftkostnad för anhörigcentralen 100 000 kr/ år för att finansiera kostnader i samband med
föreläsningar, rekreationsresor mm. Bastu bygger hyresvärden.

Frivilligcentral
Frivilligcentralens verksamhet skall utgå från invånarnas behov och önskemål av tjänster och
kunna ge det ”lilla extra” i tillvaron. Frivilligverksamheten skall inte på något sätt ersätta
kommunens ordinarie verksamhet, utan ska vara ett komplement till offentlig och privat
verksamhet. Frivilligcentralen skulle kunna innehålla både kontinuerliga och tillfälliga insatser,
aktiviteter, självhjälpsgrupper.
Frivilligcentralens samordnare skall ha sitt kontor i träffpunkten och bedriva verksamheten
därifrån. Det kommer att finnas en samlingslokal för frivilligverksamheten, som blir en
utgångspunkt för de som arbetar frivilligt på centralen. Genom att låta frivilligcentralen ingå i den
kommungemensamma träffpunkten skapas möjligheter att rekrytera nya personer till
frivilligverksamheten och även att hitta nya mottagare.
Frivilligcentralen ska aktivt samverka med andra organisationer som idag bedriver frivilligt socialt
arbete så som Röda Korset, Borås Besöksverksamhet m fl.
Kostnader
En samordnartjänst 500 000kr/år
Driftkostnad för frivilligcentralen 100000 kr/ år, för att finansiera frivilligarbetarnas
omkostnader som t ex. utbildning, resor mm
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Lokaler för aktiviteter och studiecirklar
Förutom kontorslokaler till föreningar, organisationer och tjänstemän ska det också finnas lokaler
för aktiviteter och studiecirklar. Idag bedrivs många aktiviteter i lokaler på många olika ställen
runt om i Borås Stad. När dessa aktiviteter bedrivs i samma hus kommer fler personer att ha
kännedom om vilket utbud som finns samt att kunna delta i dessa. Det är planerat för
möteslokaler i olika storlekar: en stor lokal för sammankomster för 100 personer, 4 lokaler för ca
25 personer, 2 lokaler för ca 6 personer. Dessutom kommer det att finnas bridgelokal, bastu,
matlagningskök mm. Alla lokaler kommer att vara bokningsbara för föreningarna,
organisationerna och tjänstemännen i huset samt övriga i mån av tid. Föreningarna,
organisationerna och tjänstemännen i huset ska kunna använda möteslokalerna kostnadsfritt.

Café
En viktig central samlingspunkt i huset, som skapar trivsel, gemenskap och bidrar till att bryta
isolering för människor är ett café. Ett café lockar nya människor att besöka den
kommungemensamma träffpunkten utan att behöva delta i någon aktivitet. Detta kan leda till att
man upptäcker träffpunktens möjligheter och tar del av de aktiviteter som erbjuds i den
kommungemensamma träffpunkten. Enligt beräkningar på ett flöde på cirka 600 personer
dagligen, kommer caféet att vara välbesökt.
Caféet föreslås drivas av Arbetslivsnämnden. Detta skapar arbetstillfällen för personer med
funktionsnedsättning.
I caféet ska fika kunna köpas, men också möjlighet att göra beställningar till möten och
utbildningar i huset. Det skall finnas möjligheter till att utveckla verksamheten i framtiden om nya
behov uppstår av verksamhet och aktiviteter. Caféet ska kunna användas av föreningarna och
organisationerna i huset. Det ska även kunna användas som
samlingssal/föreläsningslokal/pubafton mm.
Kostnader
En caféansvarig personal 500 000kr/år
Porslin för 200 personer: 120 000kr. Möbler till uteserveringen: 100 000kr

Matlagningskök/träningskök
Föreningar och organisationer bedriver i dag matlagningskurser och matlag. I ”Översyn av
kostverksamhet i Borås Stad” som beslutats av kommunfullmäktige 2013-11-21 står det bland
annat att inriktningen i Borås Stadskall utgå från individens behov varför det ska finnas ett antal
alternativa lösningar för den enskilde som själv inte klarar av att laga mat, en av dessa föreslagna
insatser är möjlighet att få delta i matlag.
Oavsett funktionsnedsättning kan man delta i dessa aktiviteter, då matlagningsköket kommer att
ha fem stycken stationer utformade enligt ”hemkunskapsmodellen”. Tre av dessa fem stationer
ska vara fysiskt tillgänglighetsanpassade så att t ex en rullstolsburen ska kunna arbeta i
köksmiljön. Detta innebär bland annat att dessa tre stationer har höj- och sänkbara funktioner
såsom väggskåp, arbetsbänkar och spishällar. Detta möjliggör deltagande för alla oavsett
funktionsnedsättning i köksaktiviteter.
Matlagningsköket kan även användas som visningsmiljö och till träning till anpassning i dagligt
liv, så kallad ADL-träning. Frågor som medborgarna har kan besvaras vilket skapar en trygghet
vid behov av bostadsanpassning. Det är viktigt att få möjlighet att se och prova utrustningen.
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Ett mål är att samverka med företag som sponsrar för uppbyggnad av olika varianter av kök.
Köken hålls på så vis uppdaterade och aktuella, det blir också en möjlighet för företagen att visa
sin produkt.
Uppstartskostnad: köksinredning/vitvaror600 000kr och diverse köksutrustning: 100 000kr
Möbler ingår i den totala inventariebudgeten på 1,4 mkr.

Tekniksal
IKT (informations- och kommunikationsteknik) är en växande bransch och den utvecklas i snabb
takt hela tiden och det är svårt att följa med. De flesta av föreningarna och organisationerna
bedriver idag datakurser för sina medlemmar i olika lokaler runt om i Borås Stad. Även
kommunen har behov av en större datasal för utbildning av personal.
En gemensam undervisningslokal för IKT i den kommungemensamma träffpunkten ger
föreningar, organisationer och kommun en lättillgänglig och komplett utrustad datamiljö. En
gemensam datasal möjliggör samverkan mellan alla parter. Datasalen kommer att ge alla
möjligheter till att kunna ta del av och följa utvecklingen.
Datasalen är tänkt att vara för 25 kursdeltagare, men man ska även kunna dela upp rummet med
skärmvägg för att kunna utnyttja det för mindre grupper.
Det blir en tillgänglig undervisningslokal i där kurser och utbildning i IKT kan bedrivas. Även
möten och konferenser kan hållas i lokalen.
Kostnader
Datakostnader – se budget

Visningsrum för ny teknik och vardagshjälpmedel
I dag finns ingen tillgänglig och öppen samordnad centralt placerad visningsmiljö där invånarna
kan prova och titta på ny teknik och vardagshjälpmedel.
För att förbättra informationen till kommuninvånarna om vardagsteknik och vardagshjälpmedel
finns ett behov av att skapa en sådan miljö. Enligt Hjälpmedelsinstitutet (2010) är utanförskap en
känsla många äldre och personer med funktionsnedsättning upplever i dag, när det gäller ny
teknik och hjälpmedel.
Det finns många bra hjälpmedel, produkter och tjänster som underlättar för t ex. personer med
funktionsnedsättning, äldre samt anhöriga i deras strävan efter en självständig vardag med god
livskvalitet. Det kommer att visas produkter som den enskilde själv kan införskaffa i
dagligvaruhandeln samt hjälpmedel som förskrivs av tjänstemän. Detta kan leda till en lättare och
mer självständig vardag för många människor så att de inte behöver anlita hjälp för att kunna
utföra vardagssysslor.
För att skapa kännedom om vilka möjligheter som finns, måste personer med
funktionsnedsättning, äldre, anhöriga och tjänstemän kunna se, ta i och prova olika lösningar. För
detta behövs kunnig personal som kan informera om de många möjligheter som finns. Denna
personal skulle kunna bedriva utbildning för både allmänhet och kommunens personal, visning
av tekniken/vardagshjälpmedlen, hålla rummet uppdaterat och ge support till besökare.
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Kommunen behöver ett utvecklat samarbete med privata aktörer som verkar inom respektive
område som berörs för sponsring av ny teknik och vardagshjälpmedel. Att samverka med
högskolan för utveckling av tjänster och produkter, ses som en stor möjlighet.
Kostnader
Uppstartskostnader: 300 000kr i inköp av visningshjälpmedel.

DRIFTSORGANISATION
Vad gäller huvudmannaskap för driften av de olika verksamheterna föreslås Stadsdelsnämnd
Östers kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamhet ha ett övergripande ansvar.
Detta sker inom ramen för Stadsdelsnämnd Östers övergripande uppdrag och målsättningen är
att i samarbete med Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden
utveckla träffpunkten till ett hus för alla.

PERSONAL
Den kommungemensamma träffpunkten blir en viktig väg in till att möta de kommunala
tjänstemän som aktivt jobbar för Borås Stads invånare. Träffpunkten blir också en arena för
samverkan mellan tjänstemän och representanterna för föreningar och organisationer som har
gemensam arbetsplats i huset. Viktigt att tjänstemännen representerar olika verksamheter i
kommunen, då träffpunkten är till för alla målgrupper oavsett ålder.
Då ny verksamhet, så som café, startar i huset behövs nya tjänster. Det behövs även personal till
drift och service av den kommungemensamma träffpunkten för att allt ska fungera.
Omfattning
15,5 kommunala tjänstemän är aktuella, dessa arbetar mot varierade målgrupper. Av dessa
tjänster är 12 befintliga och 3,5 är nya tjänster.
Befintliga tjänster:
1 äldreinformatör
1 syninstruktör
4 personer i ett demensteam (tre tjänster)
1 funktionshinderkonsulent
1 receptionist
2 anhörigkonsulenter
1 bokvämtsamordnare
1 IKT-samordnare
Nya tjänster:
1 enhetschef
1 frivilligsamordnare
1 caféansvarig (från arbetslivsförvaltningen)
0,5 kontorsvaktmästare (timmar utifrån behov från arbetslivsförvaltningen)
Kostnader
Förutom de redan befintliga tjänstemännen behövs 3,5 nya tjänster till en kostnad av
500 000kr/tjänst/år, totalt 1 750000 kr.
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Enhetschef för den kommungemensamma träffpunkten
Det behövs en ”husansvarig” och arbetsledare för de kommunala tjänstemännen på den
kommungemensamma träffpunkten. Eftersom tjänstemännen arbetar med så många olika
arbetsuppgifter blir det enhetschefens uppgift att vara en sammanhållande kraft för enheten. I
arbetsuppgifterna ska även ingå att sköta lönerapportering, planera hur personalen ska få lämplig
vidareutbildning, att arbetsmiljön sköts och vidare ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete för
enheten samt budgetansvar. Eftersom det finns så många föreningar och organisationer i huset,
så blir en av arbetsuppgifterna att hålla i s.k. ”husmöten” tillsammans med representanter från
respektive förening/organisation.
Kostnader
500 000kr/tjänst/år

Receptionist
Idag finns en person anställd på Sparrehus. Denna tjänsteman föreslås följa med till den
kommungemensamma träffpunkten. Det blir en mycket viktiga tjänst, då denna person kommer
att möta alla som kommer till träffpunkten och det räknas med ett besöksflöde på 5 500
personer/månaden. Receptionisten kommer att ha en kunskap om alla organisationer, föreningar
och tjänstemän som finns i huset, så att man blir hänvisad till rätt ställe.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås Stad

Caféansvarig
Enligt beräkningar av besöksflödet på Sparrehus, Spinnaren och till de kommunala
tjänstemännen, blir besöksflödet på den kommunala träffpunkten högt. Enligt dessa beräkningar,
ca 600 personer/dag. En caféansvarig person bör anställas för att ge stöd och ledning till de
anställda som arbetar i caféet. Caféet kan förslagsvis drivas av Arbetslivsnämnden, detta skapar
arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.
Kostnader
Se rubriken Innehåll - Café

Demensteamet
Demensteamet finns till för alla invånare i Borås Stad, som behöver stöd, vägledning eller som
har frågor som berör demensområdet. Fokus ligger på de demenssjuka och anhöriga i ordinärt
boende. Demensteamet bedriver stöd i olika former, som riktar sig till både den som är
demenssjuk och den som är anhörig t ex månadsträffar och caféer. Exempel på stöd för anhöriga
är gruppträffar och cirklar.
Demensteamets personal (en arbetsterapeut, en Silviasjuksköterska och två undersköterskor)
kommer att ha sina kontor på träffpunkten och bedriva sin verksamhet därifrån.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsterna redan finns i Borås Stad
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IKT-samordnare
En samordnare bör finnas på plats för att kunna ge information och visa teknik och
vardagshjälpmedel i visningsmiljön. Denna person bör vara insatt i den senaste tekniken och hålla
sig uppdaterad inom området. En viktig del blir att undervisa allmänhet och kommunens
personal om det som finns i visningsmiljön. Flertalet studiebesök blir aktuellt när en sådan miljö
skapas i den kommungemensamma träffpunkten. Samarbete med högskola är viktig för att vara
delaktig i forskning och utveckling. Detsamma gäller för privata aktörer likaså, både för sponsring
samt för att kunna följa den senaste forskningen i området.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås Stad

Äldreinformatör
Äldreinformatören har en gratis telefonservice för Borås Stads invånare varje vardag och kallas
Seniorguiden. Den är till för äldre, närstående eller andra som av annan anledning är intresserad
av sådant som handlar om vård, omsorg och service i Borås Stad. Synpunkter om kommunens
omsorg och service kan tas emot och lämnas vidare för utredning. Äldreinformatören har även
hand om äldreomsorgens informationsmaterial.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås Stad

Anhörigkonsulenter
Anhörigstödet är till för de personer som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk,
långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Anhörigkonsulenterna
samordnar och organiserar anhörigstödet i Borås Stad, och är de tjänstemän i Borås Stad som har
aktuell kunskap omanhörigstöd och som anhöriga/personal kan vända sig till för att få råd och
stöd. Anhörigkonsulenterna arbetar aktivt för att informera enskilda personer, allmänhet och
andra vårdgivare om det anhörigstöd som finns i Borås Stad. Ett viktigt arbete är att identifiera
anhöriga och erbjuda stöd i ett tidigt skede. Ett nyckelord för anhörigstödet är samverkan med
andra huvudmän, föreningar och organisationer.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsterna redan finns i Borås Stad

Frivilligsamordnare
Frivilligsamordnaren har sitt kontor på den kommungemensamma träffpunkten och fungerar
som navet i verksamheten. Samordnaren ansvarar för information, förmedlingsarbete,
rekrytering, utbildning, stöd, handledning och uppmuntran av frivilliga. Frivilligsamordnaren
ansvarar för att en tydlig gränsdragning finns mellan kommunens ansvar, näringsutövande och
frivilliginsatser. Det kommer även att finnas en lokal ”Frivilligcentralen” som kommer att vara en
träffpunkt för frivilligarbetarna, men även för de som söker upp centralen, antingen för att få en
insats eller för att man är intresserad av att utföra en insats.
Kostnader
Se rubriken Innehåll - Frivilligcentral
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Bokvämtsamordnare
Bokvämtcertifierade lägenheter finns i Borås Stads alla stadsdelar. Konceptet är en samverkan
mellan Borås Stad, fastighetsägare, brukar- och intresseorganisationer. Certifieringen sker på tre
nivåer som styrs av olika krav på tillgänglighet. Detta ger ett tryggt boende, oavsett ålder, med
eller utan funktionsnedsättning. Bokvämtsamordnarens har bland annat i uppdrag att starta
mötesplatser där det har certifierats lägenheter enligt bokvämtkonceptet.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom konceptet redan är igång i Borås Stad

Funktionshinderskonsulent
Funktionshinderkonsulenten är en kommunal tjänsteman som finns med i det kommunala
funktionshinderrådet och som är drivande i stadens tillgänglighetsarbete. Mycket arbete sker
tillsammans med olika handikapporganisationer, därför är det viktigt att denna funktion finns
inom den kommungemensamma träffpunkten. Funktionshinderkonsulenten arbetar med att
utveckla funktionshinderfrågor i kommunen, samt att öka medvetenheten om de behov som
människor med funktionsnedsättning har.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås Stad

Syninstruktör
Syninstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för personer med synnedsättning och blir på
den kommungemensamma träffpunkten lättillgänglig för medborgarna. Personer med
omfattande och varaktig synskada får träning av syninstruktören i att på egen hand klara
vardagens göromål i bostaden, förflyttning inomhus och utomhus samt träning i att använda olika
tekniska hjälpmedel. Tjänsterna ges ofta i hemmet och i närmiljön. Syninstruktören kan ge
information om samhällsservice som kan underlätta för den synskadade. För att på bästa sätt
kunna ge stöd, samarbetar syninstruktören med Landstingets Syncentral. Verksamheten syftar till
att stödja förmågan att klara ett eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt liv som
möjligt. Den långsiktiga målsättningen är att den synskadade skall kunna delta i samhällets
verksamheter så att speciella insatser blir överflödiga.
Kostnader
Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås Stad

Kontorsvaktmästare
Det behövs en kontorsvaktmästare till drift och service av den kommungemensamma
träffpunkten för att allt ska fungera. I vilken omfattning tjänsten skall vara kommer att ske i
samarbete med arbetslivsförvaltningen alternativt övrig vaktmästarorganisation.
Kostnader
250 000 kr/tjänst/år
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Organisationer och föreningar som anmält sitt intresse av att ha
sina kontor i Träffpunkten
Förening
Från Spinnaren
HSO
Astma och allergiföreningen RMA
FUB (föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning)
HRF (hörselskadades riksförbund)
RMR Reumatikerföreningen
Sverige-Finska synskadade SFSF
Borås besöksverksamhet
Styvbarnens sällskap
Psoriasis föreningen
Dyslexiförbundet
Från Sparrehus
PRO Centrum (pensionärernas riksorganisation)
PRO Samorganisation
PRO Södra Älvsborg distrikt
SPRF (Sveriges pensionärers
riksförbund)
SPF (Sveriges pensionärsförbund)
SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund)
FAS (förbundet aktiva seniorer)

Antal kontor

Övrigt

1
1

+ 1 förråd
+ 1 arkiv/förråd

2
1
1
1
1
Kontorslandskap
1
1

+ 1 arkiv/lager

2
1
3

+ 1 arkiv/lager
+ arkiv/förråd

1
1
1
2 (finns idag Studieförbundet vuxenskolan)

BHIF (Borås handikappidrott)

Finns på Spinnaren idag – planerar att lägga ner sin
verksamhet

Totalt

22

Ytterligare ett antal föreningar har anmält sitt intresse
Autism och Aspergerföreningen
(finns på Solhemidag)
SFR – Distrikt
(finns på Sparregatan idag)
SFR – Lokalförening
(finns på Sparregatan idag)
Attention
(finns på RSMH idag)
Neuroförbundet
?
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REFERENSER
Ett flertal studier visar att människor som deltar i meningsfulla aktiviteter, utvecklar och
bibehåller hälsan, upplever livstillfredsställelse och välbefinnande (Edwards & Christiansen, 2005;
Scott, Butin, Tewfik, Burhardt, Mandel & Nelson, 2001; Law & Baum, 2005).
Socialdepartementet (2007) lyfter fram vikten av att träffpunkter är ett viktigt sätt för äldre att
upprätthålla och förbättra sin funktionsförmåga samt kan ge stimulans och innehåll i vardagen.
Träffpunkter kan motverka social isolering och ge värdefulla sociala kontakter och gemenskap.
Det har visat sig, att ett regelbundet deltagande på träffpunkter kan leda till ökad känsla av
välbefinnande, ge en naturlig social tillhörighet samt minska känslan av ensamhet (Tse & Linsey,
2005;Tollén et al., 2008).
Förlust av livspartner eller vänners bortgång kan medföra svårigheter att sig ut i samhället vilket
kan leda till social isolering. Här har träffpunkter en viktig uppgift att fylla. En svensk studie
visade att äldre personer som har tvingats ge upp social samvaro och meningsfulla aktiviteter på
grund av uppkomna fysiska funktionsnedsättningar blev olyckliga och kände minskad livskvalité
(Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008).
Edwards, D., & Christiansen, C. H. (2005). Occupational Development. I C.H. Christiansen &
C.M. Baum, Occupational Therapy: Performance participation and well-being (s.43-70).
USA: SLACK Incorporated.
Hjälpmedelsinstitutet (2010). Ny teknik – något för oss. Intervjustudie.
Law, M., & Baum, C. (2005) Measurement in Occupational Therapy. I M. Law., C. Baum., & W.
Dunn. Measuring Occupational Performance. (s.3-20). USA: SLACK Incorporated
Scott, A.H., Butin, D.N., Tewfik, D., Burhardt, A., Mandel, D., & Nelson, L. (2001).
Occupational Therapy as a Means to Wellness with the Elderly. Physical & Occupational
Therapy in Geriatrics, 18, (4), 3-22.//
Tollén, Fredriksson &
Kamwendo, 2008). Tollén, A., Frediksson, C., & Kamwendo, K. (2008). Elderly persons with
disabilities in Sweden: their experiences of everyday life. Occupational Therapy International, 15, (3),
133-149.
Tse, T., & Linsey, H. (2005). Adult day groups: addressing older people´s needs for activity
and companionship. Australian Journal on Ageing, 24, (3), 134-140.
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BORÅS STAD
Fritids- och folkhälsonämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2 oktober, 2013

§ 126
2012/FF0211 730
Kommungemensam träffpunkt - föreningshus - anhörigcentral
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att inte ändra nuvarande generella
lokalbidrag, i samband med att föreningslokalerna på Spinnaren och Sparrehus
försvinner och ersätts med en kommungemensam träffpunkt – föreningshus –
anhörigcentralen.
Enligt nuvarande regler har föreningar för funktionshindrade ett bidrag på 90 % av
hyran, max 850 kr/kvm. Förslaget är att dessa regler även ska gälla i den nya
lokalen. Pensionärsföreningar har idag inget lokalbidrag av Fritids- och
folkhälsonämnden. De föreningar som idag är i Sparrehus betalar ingen hyra för
sina lokaler.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att inte ändra bidragsbestämmelserna. De
regler som gäller för att få lokalbidrag kommer även att gälla i den nya lokalen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att översända förslaget till
Kommunstyrelsen.
_____
Vid protokollet
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Malin Andersson
Vik. Nämndsekreterare

Justeras
Cecilia Andersson
Ordförande

Annette Nordström

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 oktober 2013.
Rätt utdraget intygar

Malin Andersson
Vik. Nämndsekreterare

Tjänsteutlåtande
Utfärdat: 2013-09-19

Föreningsenheten
Handläggare: Mikael Hedberg, Susanne
Carlsson

Vårt dnr.
2012/FF0211
Ert dnr.

Kommungemensam träffpunkt - föreningshus - anhörigcentral

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser ingen anledning till att ändra nuvarande
generella lokalbidrag på grund av att föreningslokalerna på Spinnaren och
Sparrehus försvinner och ersätts med en kommungemensam träffpunkt –
föreningshus – anhörigcentralen.
Enligt nuvarande regler har föreningar för funktionshindrade ett bidrag på 90 % av
hyran max 850 kr/kvm. Förslaget är att dessa regler även ska gälla i den nya lokalen
Pensionärsföreningar har idag inget lokalbidrag av Fritids- och folkhälsonämnden.
De föreningar som idag är i Sparrehus betalar ingen hyra för sina lokaler.
Bakgrund
Den nya lokalen ersätter framför allt de föreningslokaler som föreningarna använt i
Spinnaren och Sparrehus. Det kommer även att finnas viss kommunal verksamhet i
den nya lokalen. Spinnaren är utdömd sedan flera år, eftersom lokalerna inte är
anpassade till funktionshindrade. Kommunen har tillsammans med föreningarna
för funktionshindrade och pensionärsföreningarna med gemensamma krafter länge
letat efter att hitta en gemensam lokal för deras verksamhet.
Idag har pensionärsföreningarna inga bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden till
hyra för föreningslokaler. Stadsdelsnämnderna betalar hyran för några lokaler som
används av pensionärsföreningar.
Många pensionärsföreningar utnyttjar de samlingslokaler som erbjuds till rabatterat
pris, där Fritids- och folkhälsoförvaltningen betalar 80 % av hyran och föreningen
20 %, max 1 500 kr per tillfälle.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen har erfarenhet av att tillämpa olika nivåer i bidrag till föreningar för
funktionshindrade. Föreningar som hade lokaler i Spinnaren fick lokalbidrag med
90 % av lokalkostnaden. Flyttade föreningen till andra lokaler fick de bidrag med 90
% av kostnaden max 300 kr/kvm. Detta resulterade i att inga föreningar hade råd
att flytta ifrån Spinnaren utan var tvungna att stanna kvar i dåligt anpassade lokaler.
1(2)

Dessa regler ändrade nämnden 2009 och nu är lokalbidraget samma oavsett i vilka
lokaler föreningen är i.
Några föreningar som i dag har föreningslokaler på Spinnaren, har inte mycket
verksamhet i lokalen. De skulle säkert kunna dela kontorslokal eller ha verksamhet i
ett kontorslandskap.
Pensionärsföreningar som har verksamhet i Sparrehus betalar idag ingen hyra, de
kommer troligtvis att flytta med till den nya lokalen. Dessutom kommer troligen
Föreningen Aktiva Seniorer och Sveriges Kommunal pensionärer avd. 12 Borås att
flytta in i de nya lokalerna.

Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar;
att

inte ändra bidragsbestämmelserna. De regler som gäller för att få lokalbidrag
kommer även att gälla i den nya lokalen.

att

översända förslaget till Kommunstyrelsen.

Mikael Hedberg
Fritidskonsulent

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

2(2)

SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag om detaljplan för del av Hässleholmen, Stången 8
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppgift att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

2014-05-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0311 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-04-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-05-26

Dnr 2014/KS0311 214

Samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag om detaljplan för del av Hässleholmen,
Stången 8
AB Bostäder i Borås avser att bygga om två punkthus på Tunnlandsgatan. För detta
krävs en ändring av detaljplanen. Kommunstyrelsen är positiv till en utveckling av
bostadsbebyggelsen på Hässleholmen. För att underlätta planarbetet bör nämnden
överväga om planavgränsningen ska omfatta alla punkthusen på Tunnlandsgatan.
Planförslaget bör samtidigt möjliggöra eventuella kompletteringar inom prickmark för
exempelvis parkering och komplementbyggnader.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppgift att pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

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

Datum 2014-03-28

Sidan 1 av 1

Handläggare: Bengt Engberg
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 Borås

Ansökan om komplettering av detaljplan
AB Bostäder i Borås avser att bygga om två punkthus på Tunnlandsgatan 13 och 15,
kv. Stången 8. Tidigare har bolaget hyrt ut korridorsboende till studenter i båda
byggnaderna.
Projektet innbär att vi bygger om byggnaderna till lågenergihus innehållande 72 nya
lägenheter. Byggnaderna kommer att tillaggsisoleras och förses med ny fasad och
med solceller på taken för egen elproduktion. Vi har också studerat förutsättningarna
för att bygga på båda husen med ytterliggare två bostadsplan. För att detta ska vara
möjligt ansöker vi därför om en komplettering av befintlig detalplan för området.
1 förstudien har vi tagit fram en illustration av påbyggnaden av båda husen, se bifogad
bilaga.

Vi avser att påbörja om- och tillbyggnaden av Tunnlandsgatan 13 i en första etapp
under hösten 2014 och ar därför tacksamma om denna koplettering kan prioriteras.
Med vänliga hälsningar

AB BOSTADERI BORAS

POSTADRESS

FAKTURAADRESS

BESOKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

BANKGIRO

ORG.NR

Ett kommunalt bolag
med säte i Boras

Box 407
501 13 Borh

Box 328

bstwthggatan 17

033-44 20 M)

033-44 20 70

839-6707

556024-8782

737 26 FAGERSTA

n
?m%%

TUNNLANDSGATAAN

www.ma-arkitekter.se
46BE12
2014-03-25

TUNNLANDSGATAAN

www.ma-arkitekter.se
46BE12
2014-03-25

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del av
Hulta, Brakteaten 2 och 5
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag

2014-05-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0275 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-04-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-05-26

Dnr 2014/KS0275 214
Ert Dnr SBN2014-423

Samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande om planbesked för ändring av detaljplan
för del av Hulta, Brakteaten 2 och 5
Syftet med planändringen är att möjliggöra förändringar av växthusen vid Brändmarks Blommor där gällande detaljplan har en relativt begränsad byggrätt.
Kommunstyrelsen anser att markanvändningen är lämplig och är positiv till förslaget.
I planarbetet bör även övervägas att bostadsändamål möjliggörs inom området.
Exploatören ska ta alla kostnader vid planläggning och genomförande bl a genom
plankostnadsavtal.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

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

2014-03-13
BN2014-423

2014-03-13
BN2014-423

2014-03-13
BN2014-423

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande på detaljplan för Norrmalm 1:1, Sagavallen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-05-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0635 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-04-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-05-26

Dnr 2013/KS0635 214
Ert Dnr BN2013-1426

Samhällsplanering
Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande på detaljplan för Norrmalm 1:1,
Sagavallen
Syftet med planen är att kunna bygga en förskola på Norrmalm. Kommunstyrelsen
anser att användningsbestämmelserna ska förtydligas för att visa att planen även kan
omfatta bostäder.
För att möta efterfrågan på förskoleplatser är Kommunstyrelsen positiv till att
detaljplanen har fått en hög prioritet.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

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

BN 2013-1436

Detaljplan för Norrmalm
Del av NORRMALM 1:1, Sagavallen
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för
en ny förskola inom området. I samband med det tas
ett helhetsgrepp över markanvändningen i området,
så att fotbollsföreningarna ska ha möjlighet att
fortsätta bedriva sin verksamhet men med en mindre
fotbollsplan.
Detaljplanen innebär att en byggrätt för en ny förskola
med upp till 6 avdelningar längs Kråkekärrsgatan. Fotbollsplanen flyttas några meter österut, och en byggrätt
för ny klubbstuga skapas. Den befintliga återvinningsstationen vid Hornsgatans vändplan behålls. Stigen i
planområdets norra del flyttas något norrut. Sydvästra
delen av skogsområdet tillfaller förskolans tomt.
I framtiden ska det vara möjligt att omvandla förskolan
till vårdboende.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

Instans/datum
DEL. 2014-03-31

GRANSKNING

-

REVIDERING

-

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Innehåll
Sammanfattning
Planbeskrivning
1. Inledning 4

1.1 Planens syfte 4
1.2 Planens huvuddrag 4
1.3 Handlingar 4
1.4 Plandata 4

7. Administrativa frågor 11

7.1 Genomförandetid 11
7.2 Handläggning 11
7.3 Planavgift 11
7.4 Planunderlag 11
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan 11

Genomförandebeskrivning

2. Tidigare ställningstaganden 4

1. Inledning 12

2.1 Uppdrag 4
2.2 Borås 2025 4
2.3 Miljömål för Borås 4
2.4 Översiktliga planer 5
2.5 Grönområdesplan 5
2.6 Bostadsbyggnadsprogram 5
2.7 Gällande detaljplaner 5

2. Organisatoriska frågor 12

3. Avvägningar mellan allmänna intressen 5

3.1. Fastighetsägare 12
3.2. Fastighetsbildning 12
3.3. Inlösen av allmän platsmark 12

4. Planeringsförutsättningar 6

4.1 Natur och kultur 6
4.2 Bebyggelseområden 7
4.3 Friytor, lek och rekreation 7
4.4 Gator och trafik 7
4.5 Teknisk försörjning 7
5. Förändringar 7

5.1 Kvartersmark 7
5.2 Allmän platsmark 10
5.3 Förklaring av planbestämmelser 10

2.1. Tidplan 12
2.2. Genomförandetid 12
2.3. Ansvarsfördelning 12
2.4. Huvudmannaskap 12
2.5. Avtal 12
3. Fastighetsrättsliga frågor 12

4. Tekniska frågor 13

4.1. Gator 13
4.2. Natur 13
4.3. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme 13
4.4. El och tele 13
5. Ekonomiska frågor 13

5.1. Intäkter och kostnader 13
5.2. Plankostnader 13
5.3. Ekonomiska konsekvenser för övriga 13

6. Konsekvenser 11

6.1 Behovsbedömning 11
6.2 Hållbar utveckling 11
6.3 Hushållning med naturresurser 11
6.4 Miljö 11
6.5 Sociala värden 11
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd 11

SAMRÅD

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, del av
Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås
Stad, upprättad den 03 mars 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för
en ny förskola inom området. I samband med det tas
ett helhetsgrepp över markanvändningen i området, så
att fotbollsföreningarna ska ha möjlighet att fortsätta
bedriva sin verksamhet men med en något mindre
fotbollsplan.

2. Tidigare ställningstaganden

1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär att en byggrätt för en ny förskola
med upp till 6 avdelningar längs Kråkekärrsgatan.
Fotbollsplanen flyttas några meter österut, och en
byggrätt för ny klubbstuga skapas. Den befintliga
återvinningsstationen vid Hornsgatans vändplan
behålls. Stigen i planområdets norra del flyttas något
norrut. Sydvästra delen av skogsområdet tillfaller
förskolans tomt.
I framtiden ska det vara möjligt att omvandla
förskolan till vårdboende.
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.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger på Norrmalm och avgränsas i
väster av Kråkekärrsgatan och i öster av Döbelnsgatan.
Planområdet är ca 2 ha.
1.4.2 Markägare

Borås Stad äger all mark inom området.

4

Planområdet
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen uppdrog åt
Lokalförsörjningsnämnden (KS 2013-06-17) att
påbörja förstudier för att se på möjligheterna att
etablera nya förskolor i centrum, bl.a. Sagavallen,
efter att respektive stadsdelsnämnd lämnar ett positivt
besked. Stadsdelsförvaltning Norr (2013-06-25) har
meddelat till Kommunstyrelsen att de är positiva till
en ny förskola i anslutning till Sagavallen.
Lokalförsörjningsnämnden har 2013-08-27 skickat
en begäran till Samhällsbyggnadsnämnden om
att ändra detaljplanen för Norrmalm 1:1 för att
möjliggöra en skola/förskola om minst 1200 kvm vid
Kråkekärrsgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-09-26
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
gällande detaljplan.
2.2 Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade
Borås. I visionen anges bland annat goda uppväxtvillkor för barn och unga.
2.3 Miljömål för Borås

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade. Borås Stad planerar för ett
hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och
Frisk luft med tillhörande delmål innebär att ny
bebyggelse i första hand ska placeras för anslutning
till fjärrvärme och med goda förutsättningar för
kollektivtrafik.
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2.7 Gällande detaljplaner

2.4 Översiktliga planer

Planområdet är sedan tidigare planlagt och omfattas
av detaljplan P155 från 1944. På det aktuella området
anger planen ”Allmän plats, avsedd till park eller
plantering”.

Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

- Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
trafiksäkerhet.
- Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.
2.5 Grönområdesplan

I Grönområdesplan (2014) beskrivs Sagaparken
som ett populärt promenadstråk och lekområde.
Där beskrivs att Sagavallen har besöksvärden, höga
friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling. Naturområdet bredvid bollplanen bör bevaras
eftersom det höjer värdet på bollplanen.
2.6 Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogrammet (2013) ger riktlinjer
för strategisk planering och genomförande av
bostadsbyggandet. Där anges att planeringen ska
beakta tillgången till offentlig service.

Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs.
Planområdet berörs inte av strandskydd från
närliggande vattendrag.
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.

Gällande detaljplan.
SAMRÅD
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4. Planeringsförutsättningar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Norra delen av planområdet består av ett skogsparti
av främst lövträd med enstaka inslag av tallar. De mest
framstående träden i området är björk, asp, lönn, sälg
och rönn. Enstammiga träd blandas med flerstammiga
vilket skapar ett naturligt intryck i skogspartiet. I vissa
delar av området finns ca två meter hög lövslyskog,
medan busk- och fältskiktet på andra ställen domineras av ormbunkar och hallonbuskar. På området finns
flera större stenblock. Genom skogspartiet går en stig
som används mycket.
Södra delen av planområdet består av en fotbollsplan
som 1944 anlades på våtmark.
4.1.2 Geoteknik

Geotekniska undersökningar utfördes på området
under 2013 av WSP, se bilaga ”PM Planeringsunderlag
Geoteknik”, 2013-12-20, samt ”Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR)”, 2013-12-20.
Utförda undersökningar visar att sättningsförhållandena inom fotbollsplanen är ogynnsamma. Även
relativt små belastningar från byggnader eller uppfyllning skulle här ge betydande sättningar.
Sättningsförhållandena i naturområdet är mycket goda
under förutsättning att några enstaka förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar avschaktning av
befintlig mullhaltig ytjord och torv, upp till ca 1 m i
västra delen av undersökningsområdet, under blivande
byggnader och uppfyllningar samt att förekommande
jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.
Stabilitetsförhållandena i torven är mycket ogynn-

Stig genom skogspartiet
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samma, med hög risk för markgenombrott redan vid
små belastningar. Den organiska jorden skall därför
schaktas bort under uppfyllningar, byggnader och
hårdgjorda ytor. Stabilitetsförhållandena i morän
kan generellt sätt sägas vara goda och någon risk för
spontana skred eller ras finns inte.
Torven inom fotbollsplanen har sedan 40-talet varit
belastad av ca 0,5 m sand och har således redan konsoliderat något. Möjligheten finns därför att grundlägga
hårdgjorda ytor på befintlig torv genom att först
lägga ut exempelvis geonät. Marken kommer fortsatt
att sätta sig men geonätet innebär att man reducerar
differenssättningarna. För att minimera lasten på
torven bör uppfyllnader undvikas och parkeringsytor
och dylikt anläggas i nivå med befintlig markyta i så
stor utsträckning som möjligt.
4.1.3 Markmiljö

Markmiljöundersökning utfördes på området under
2013 av WSP, se bilaga ”Översiktlig miljöteknisk
markundersökning”, 2013-11-29. Utförda undersökningar visar att i ett av totalt åtta prov påträffas
kvicksilver i en halt strax över Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning (KM). Därför
togs tre extra prover för att klargöra kvicksilverhalten i
marken. Halter av kvicksilver något över riktvärden för
KM har påvisats i två av tre prover. Proven utgjordes
huvudsakligen av torv. Sammantaget visar proverna att
den ytliga jorden, ner till ca 0,5 m under markytan,
som helt eller huvudsakligen utgörs av torv, innehåller
halter av kvicksilver kring eller strax över riktvärden
för KM. Halterna är dock relativt låga. På grund av
risken för sättningar kommer troligen torven behöva
grävas bort inför etableringen, och WSP bedömer inte
att det föreligger något ytterliggare behov av sanering
inom området inför etableringen.
Fyra av proverna visade på förhöjda värden av alifater.
WSP bedömer att de något förhöjda halterna av
alifater som uppmätts inte är föranledda av petroliumförorening utan en följd av störningar i analysmatrisen
till följd av ett högt innehåll av organiskt kol i torvmaterialet. Detta betyder att halterna för alifater för
proverna egentligen är många gånger lägre i verkligheten. En samlad bedömning för dessa prover är att de
inte överskrider riktvärdet för känslig markanvändning
med avseende på petroliumrelaterade alifater. Utifrån
utförd historisk inventering och miljöteknisk provtagning bedömer WSP att inga ytterligare miljötekniska
markundersökningar är nödvändiga inför den planerade etableringen.
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4.4.3 Kollektivtrafik

På Döbelnsgatan passerar busslinje 7. Närmaste
busshållplats är Sagavallen, avståndet till den planerade
förskolan är ca 200 meter, och avståndet till fotbollsplanen är 100 meter.
4.4.4 Parkering

Kommunens parkeringsnorm för förskola är 60 %
av personalen + 15 % av antalet barn för hämtning
och lämning, det innebär 29 platser. Kommunens
parkeringsnorm har inga riktlinjer för fotbollsplan eller
annan besöksverksamhet.
4.5 Teknisk försörjning

Det är möjligt att ansluta bebyggelse i området till el,
tele och fjärrvärme och VA.

Gatunät

Det finns en återvinningscentral vid Hornsgatans
vändplats.

4.1.4 Radon

Då marken enligt utförda radonmätningar klassificeras
som högradonmark skall radonsäkert utförande
beaktas.

5. Förändringar
5.1 Kvartersmark

4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

5.1.1 Förskola

I planområdets östra del skapas plats för en ny förskola. Detta område är ca 7100 kvm. Idag är området
skog och fotbollsplan.

4.2 Bebyggelseområden

Planområdet ligger på Norrmalm som består av
flerfamiljshus och friliggande villor. Idag finns Sagans
förskola med en avdelning i paviljonger öster om
fotbollsplanen. Förskolan har tillfälligt bygglov. I
stadsdelen finns det stor efterfrågan på fler förskoleplatser.

Delen som idag är skogsområde har valts genom
en avvägning mellan behovet av en tomt där det är
geotekniskt lämpligt att bygga en förskola, samt intresset av att bevara platsens besöks- och friluftsvärden.
Stigen kommer finnas kvar, men flyttas några meter
norrut. Sydvästra delen av skogsområdet kommer bli
en del av förskolans tomt. Skogsområdet bidrar till att
skapa skyddade lägen med bra lokalklimat. Genom att
det finns en variation av miljöer på förskolans tomt
ökar användbarheten.

4.3 Friytor, lek och rekreation

Inom planområdet finns idag en lekplats, bollplan och
ett skogsparti med en promenadstig.
4.4 Gator och trafik

Delen som idag är fotbollsplan har valts genom en
avvägning mellan idrotts- och friluftsintresset och
förskolans behov av att ha tillräckliga ytor.

4.4.1 Gatunät

Planområdet ligger mellan Kråkekärrsgatan och
Döbelnsgatan. En ny förskola med sex avdelningar
innebär att trafiken ökar med ca 200 fordon/dygn,
framförallt under morgonen och eftermiddagen.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns längs Döbelnsgatan.
Från Sagagatan, sydväst om Kråkekärrsgatan, finns
gång- och cykelväg till Knalleland. Trottoar finns längs
alla gator i området. Döbelnsgatan och Hornsgatans
vändplan förbinds av en trappa. Med en ny förskola i
området kommer användningen öka det krävs därför
att och gångvägar och trappor är väl underhållna
under hela året.

Område för ny förskola

SAMRÅD
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Plats för fotbollsplan

Allmän platsmark

5.1.2 Fotbollsplan

I planområdets västra del skapas plats för en fotbollsplan med spelmåtten 55x75 meter, vilket innebär en
niomannaplan, samt ytor runt planen och möjlighet
att bygga ett omklädningsrum eller klubbstuga. Detta
område är 7500 kvm. Östra delen används idag av
Sagans förskola, vars verksamhet kommer flytta till
den nybyggda förskolan.
5.1.3 Återvinning och transformatorstation

I planområdets sydöstra del finns en återvinningsstation. I gällande plan från 1944 är området allmän
platsmark vilket gör att återvinningsstationen inte
har kunnat få permanent bygglov. I framtiden kan
området vara aktuellt för ny transformatorstation.
5.2 Allmän platsmark

I planområdets norra del fortsätter användningen vara
naturområde och promenadstig. Detta område är ca
3300 kvm. Det är idag ett uppskattat naturområde
och stigen används mycket. Stigen kommer att flyttas
några meter norrut, och därmed fortfarande gå genom
skogen.
I planområdets södra del går en gång- och cykelväg,
den kommer även framöver vara gång- och cykelväg
och skötas på samma sätt som tidigare.
Den del av Hornsgatans vändplan som inte reserveras
för återvinning kommer fortsätta vara vändplan.
5.3 Förklaring av planbestämmelser

Området får en byggrätt på 1500 kvm vilket ska
vara tillräckligt för en förskola med 6 avdelningar
och nödvändiga komplementbyggnader. Byggnadens
totalhöjd får maximalt vara +168 meter över stadens
nollplan, vilket ger möjlighet att bygga i suterräng.
Totalhöjd är byggnadens hela höjd inklusive tak och
exempelvis skorstenar.
Delar av förskolans område är prickmarkerat och har
planbestämmelsen u. Det betyder att marken inte får
bebyggas då den behöver vara tillgängligt för ledningar
som går under jorden.
Fotbollsplanens område får användningen R, vilket
innebär verksamhet som riktar sig till besökare, i det
här fallet en bollplan med tillhörande byggnader.
Området får en byggrätt på 200 kvm för att möjliggöra ett omklädningsrum alternativt klubbstuga.
Maxhöjden är 4 meter.
Återvinningsstationens område får användningen E,
återvinningsstation och transformatorstation. Delar
av området är markerat med kors vilket innebär att
marken endast får bebyggas med skärmar, staket och
återvinningsbehållare.
5.3.2 Allmän platsmark

Grönområdena fortsätter vara allmän platsmark och
får användningen NATUR. Den del av Hornsgatans
vändplan som inte hör till återvinningscentralen
fortsätter vara allmän platsmark med användningen
LOKALGATA.

5.3.1 Kvartersmark

Förskolans område får användningen SBD. Det
tillåter den planerade förskolan och ger flexibilitet att i
framtiden ändra användningen till vårdboende.
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6. Konsekvenser

6.6.3 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.

6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har genomförts.

7. Administrativa frågor

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att
ingen betydande påverkan förorsakas framgår nedan
av konsekvensbeskrivningen.

7.1 Genomförandetid

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

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
7.3 Planavgift

6.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling sker då Norrmalm får möjlighet
till fler förskolelokaler.

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

6.3 Hushållning med naturresurser

Utredningar avseende geoteknik och markmiljö utgör
planunderlag.

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.

7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

6.4 Miljö

Planområdet pekas ut i Grönområdesplanen för
sina besöksvärden, höga friluftsvärden, stadsvärden
och värden för lokal utveckling. Då stigen genom
skogsområdet och en betydande del av skogen bevaras
bedöms inte förändringarna av detaljplanen innebära
skada för dessa värden.
En förskola inom planområdet får goda
förutsättningar för resor med cykel eller kollektivtrafik,
och möjlighet finns för anslutning till fjärrvärme.

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

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

planchef			planarkitekt

6.5 Sociala värden

Norrmalm har ett stort behov av nya förskolelokaler,
Sagavallen löser den brist som finns idag och tryggar
även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet
finns ett stort antal boende och många barn som i och
med detta får nära till en förskola.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.6.1 Miljökvalitetsnormer

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar och vatten bedöms inte komma att
överskridas på grund av den verksamhet som medges i
detaljplanen.
6.6.2 Förorenad mark

Det finns markföroreningar i området. Innan området
får bebyggas ska marken vara dokumenterad till
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Del av
Normalm 1:1, SAGAVALLEN Borås
Stad, upprättad den 3 mars 2014.

Kommunen ansvarar för att iordningställa allmänna
platser som lokalgata och natur inom planområdet.
Kommunen som äger all blivande kvartersmark och
kommer, genom Lokalförsörjningsförvaltningen,
ansvara för kommande byggnads- och anläggningsarbeten.
2.4. Huvudmannaskap

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.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
med avsikt att möjliggöra uppförandet av en förskola.
2.1. Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

2 kvartalet 2014

Granskning

2 kvartalet 2014

Antagande

3 kvartalet 2014

Laga kraft

4 kvartalet 2014

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
lokalgata och natur inom planområdet.
2.5. Avtal

Genomförandet av detaljplanen kommer kräva en
samverka mellan flera kommunala förvaltningar bl.a.
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) som ansvarar för
byggandet av förskolan och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FOF) som använder delar av området för
sin verksamhet.
LFF ansvarar för att samordna exploateringen av
förskoletomten med FOFs verksamhet.
Samordningen berör främst ombyggnad av fotbollsplan och flytt/nybyggnad av omklädningsrum. Avtal
mellan olika berörda förvaltningar kan komma behöva
upprättas eller justeras.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1. Fastighetsägare

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
2.2. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
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2.3. Ansvarsfördelning

Hela planområdet inryms inom den kommunägda
fastigheten Normalm 1:1.
3.2. Fastighetsbildning

Detaljplanen bör lämpligen följas av att åtminstone
två nya fastigheter bildas, en för ”Förskola och vårdbostäder” samt en för ”Bollplan”. I dagsläget saknas det
skäl för att bilda en egen fastighet för ”Återvinningsstation” eller ”Transformatorstation”.
Fastighetsbildningen kan genomföras som avstyckning.
3.3. Inlösen av allmän platsmark

All allmän plats inom detaljplanen ägs av kommunen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5.2. Plankostnader

4. Tekniska frågor
4.1. Gator

Detaljplanen innebär att Hornsgatans norra del utökas
med ett område som betecknats som ”Lokalgata”.
Området är asfalterat och inga ytterligare åtgärder
behövs för att den ska kunna ingå i befintliga gatunätet.

Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften.
5.3. Ekonomiska konsekvenser för övriga

Ledningsägarna bedöms ha möjlighet att täcka sina
kostnader genom överenskommelser eller genom
intäkter från anslutningsavgifter.

4.2. Natur

Exploateringen av Skoltomten kommer medföra att en
befintlig promenadstig kommer behöva flyttas.
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Markavdelningen

4.3. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Det är möjligt att ansluta planområdet till befintliga
VA-ledningar i anslutning till Hornsgatan och Kråkekärrsgatan.

Edward Isaksson

4.4. El och tele

Befintliga el- och teleledningar finns i anslutning till
planområdet och kan nyttjas.

5. Ekonomiska frågor
5.1. Intäkter och kostnader

All projektering och byggnation inom den planerade
förskoletomten ska utföras av Lokalförsörjningsförvaltningen, som är att betrakta som exploatör inom
planområdet.
Kostnader som kommer belasta LFF är:
-Uppförande av ny förskola.
-Ombyggnad och anpassning av befintlig fotbollsplan.
-Flytt av promenadstig
-Flytt/nyuppförande av omklädningsrum.
-Anslutningsavgifter för VA etc
-Förrättningskostnader
Den nya lokalgatan bedöms som utbyggd, vilket
betyder att inga nya gatukostnader tillkommer.
Eftersom området kommer utnyttjas mer intensivt
kommer Tekniska Förvaltningen få ökade drift- och
underhållskostnader för skötseln av befintligt gångstråk mellan Döbelnsgatan och Kråkekärrsgatan.
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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

