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1  Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av 
större vikt för kommunen. 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag   0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 44 52 80 80 0 

Summa intäkter 44 52 80 80 0 

Personal -2 076 -2 353 -4 390 -4 390 0 

Lokaler -62 -698 -1 046 -1 046 0 

Övrigt -5 383 -4 999 -9 744 -9 744 0 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -7 521 -8 050 -15 180 -15 180 0 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -7 477 -7 998 -15 100 -15 100 0 

Kommunbidrag 9 100 10 067 15 100 15 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

1 623 2 069 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

1 623 2 069 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Resultatet ligger inom budget. Den positiva avvikelsen i nuläget kan bland annat härledas till låga 
personalkostnader som förväntas bli högre under höstens budgetarbete. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Sammanträden -3 713 -4 345 -9 065 -9 065 0 

Partistöd -3 764 -3 653 -6 035 -6 035 0 

Summa -7 477 -7 998 -15 100 -15 100 0 

Kostnaderna beräknas hållas inom budget. 

3 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
- Jämn fördelning av makt och inflytande. 
- Ekonomisk jämställdhet. 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas. 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag. 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas. 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas. 
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1  Inledning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- 
och uppföljningsfrågor. 

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 
117,8 mnkr till 119,1 mnkr. Ökningen utgörs av 708 tkr för "Lokal utveckling", 400 tkr för 
löneutveckling och 175 tkr för kompensation för IT-licenskostnader. 

Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ ram om 118,1 mnkr. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Antal gästnätter i Borås. 216 616 220 000 220 714  

Antal gästnätter i Borås. 

Delårsrapport tertial 2 ska redovisa ackumulerat resultat aug-18 till juli-19 men juli månads rapport 
kommer inte förrän i september varför här enbart kan redovisas med förskjutning en månad bakåt. Juli-
18 till juni-19 var det 224 955 belagda bäddar. Håller denna nivå i sig även i juli-19 så är målet nått. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Ej genomfört Arbetslivsnämnden har fått uppdraget att 
utarbeta en strategi för det 
tvärprofessionella arbetet med 
hedersrelaterat våld och förtryck samt 
starta en tvärprofessionell 
samverkansgrupp som ska arbeta mot 
och med denna problematik. Arbetet med 
att ta fram en samverkansplan och den 
tvärprofessionella gruppen leds av en 
koordinator vid Arbetslivsförvaltningens 
relationsvåldsenhet. Allt sedan 2018 har 
ett stort antal möten förevarit med 
relevanta förvaltningar och andra 
myndigheter som ska arbeta förvaltnings- 
och myndighetsöverskridande med 
hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet 
med arbetslivsnämndens uppdrag. Enligt 
koordinatorn vid Arbetslivsförvaltningen 
finns det hinder för att samverka över 
förvaltningsgränserna mot hedersrelaterat 
våld och förtryck vilket i stort sett 
omöjliggör framtagandet av en 
samverkansplan. Hindren består av att 
förvaltningar anser att hedersrelaterat 
våld och förtryck inte finns i deras 
uppdrag samt att i de fall det finns även 
redan omhändertagits, till exempel genom 
Barnahus. Detta har inneburit att 
arbetslivsnämndens uppdrag om att ta 
fram en tvärprofessionell 
samverkansgrupp och en 
samverkansplan för Borås Stad avseende 
hedersrelaterat våld och förtryck inte är 
möjligt. Koordinatorn kommer att redovisa 
detta via Arbetslivsförvaltningens 
verksamhets- och förvaltningschef till 
arbetslivsnämnden. 

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

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. 

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

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

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Möjligheten att använda trygghetsvakter 
ska utredas. 

 Genomfört Möjligheten till kommunala 
trygghetsvakter har utretts och tolkats 
som en politisk vilja och ett behov av 
personer som under ledning av 
kommunen "patrullerar" och finns till 
hands i trygghetsskapande syfte i Borås, 
främst i de centrala delarna samt 
Knalleland. 
 
Sammanfattning 
Det är möjligt att anlita kommunala 
Trygghetsvakter för trygghetsskapande 
åtgärder för Borås Stad. 
Trygghetsvakterna förutsätts finnas i 
Borås centrala delar samt i Knalleland 
under dag- och kvällstid samt under 
torsdag – fredag fram till kl. 02:00. Av 
arbetsmiljöskäl bör dessa arbeta i par och 
behovet bedöms vara fyra trygghetsvakter 
i de centrala delarna och två i Knalleland. 
Utredningen har givit vid handen att det 
finns två alternativ till Trygghetsvakter, 
dels genom att anlita ett 
bevakningsföretag och väktare, dels 
genom att anställa Trygghetsvakter under 
samma villkor som stadsdelsvärdarna 
som tjänstgör vid Arbetslivsförvaltningen. 
Kostnaden för att bemanna 
trygghetsvakter med väktare under 
ovanstående villkor och tider är  
ca 987 000:-/månad, en årskostnad på 
ca 11 844 000:-. Om stadsdelsvärdar ska 
anställas bedöms kostnaden till  
ca 540 000:-/mån, en årskostnad på  
ca 6 480 00:- enligt vidtagen utredning. 
Det bör påpekas, att stadsdelsvärdar inte 
har den utbildning och utrustning som 
väktare har. 
Uppdraget anses utfört. 

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att bilda rådet startar under 
hösten. Församlingar och samfund, 
berörda nämndpresidier och förvaltningar, 
samt andra lokala aktörer bjuds in till ett 
första möte för information om rådet och 
de förutsättningar som finns för rådets 
arbete. Arbete planeras därefter att 
fortsätta med regelbundna dialogforum 
mellan de olika religiösa samfunden och 
mellan samfunden och kommunen. 
Arbetet genomförs med stöd av 
Myndigheten för stöd till trossamfund. 
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

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

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en 
etableringspolicy. 

 Delvis 
genomfört 

Beslut väntas i KS. Politisk beredning 
pågår. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 
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2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Genomfört Kommunfullmäktige antog 2018-04-12 
Översiktsplan för Borås. Bland 
översiktsplanens huvuddrag ingår ett 
tydligt utvecklingsfokus i centrala staden, 
där förtätning med fler bostäder, 
arbetsplatser, handel och service ska 
prioriteras. I översiktsplanen har 
definitionen av stadskärnan vidgats till att 
utöver rutnätsstaden också inkludera bl.a. 
Nedre Norrby samt stråket norrut mot 
Knalleland. 2019-03-04 antog 
Kommunstyrelsen Utbyggnadsstrategi 
2018-2035 – Mer stad längs Viskan, som 
utgör ett komplement till översiktsplanen. 
Strategin lägger fast en inriktning för 
centrala stadens tillväxt fram till 2035. I 
strategin anges att hälften av kommunens 
beräknade bostadsbyggande ska 
lokaliseras i centrala staden, som bl.a. 
inkluderar Borås stadskärna. Dessa 7000-
8000 bostäder innebär såväl en förtätning 
av stadskärnan som en omvandling av 
Gässlösa och Getängen till blandstad. 
Sammantaget innebär strategin en 
tredubbling av stadskärnans befolkning, 
samt en vidgning av den upplevda 
stadskärnan, genom att nya centrala 
stadsdelar utvecklas och integreras i den 
centrala miljön. I Utbyggnadsstrategin 
definieras Stadskärnan (inklusive Nedre 
Norrby), Knalleland och Gässlösa som en 
framtida potentiell sammanhållen 
innerstad. Kommunstyrelsen anser att 
syftet med motionen om en tätare 
stadskärna tillgodoses genom 
Översiktsplan för Borås samt 
Utbyggnadsstrategin. Byggbranschen har 
därutöver delgivits nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning, samt befolknings- och 
bostadsanalys. 

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

 Delvis 
genomfört 

Den strategiska planen för Tosseryd, 
Frufällan och Sparsör kan ses som ett 
exempel på en utbyggnadsplan för ny 
bebyggelse norr om centralorten Borås. 
Övriga stråk återstår. Det saknas 
handlingsplan för hur och när uppdraget 
ska slutföras. 

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

 Genomfört Kommunfullmäktige har fastställt förslaget 
om samlokalisering av nytt skyttecenter 
vid Ängen/Kranshult. 
Fritids- och Folkhälsonämnden fick i 
uppdrag att vara kontakt för 
Skyttealliansen i det fortsatta arbetet. 
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Ett förslag för utveckling av Stora torget 
ska tas fram. 

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

2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

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

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

 Delvis 
genomfört 

Möten med berört kommunalråd 
genomförda, avvaktar ytterligare direktiv. 

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

 Delvis 
genomfört 

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

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 
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2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har genom 
Stadsledningskansliet påbörjat arbetet 
med en trafikplan där kollektivtrafiken är 
en viktig del. Stadsledningskansliet har 
tillsammans med Västtrafik och inom 
ramen för Stadstrafikforum, tagit fram en 
genomförandeplan med åtgärder som ska 
genomföras för att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet. Denna ska fastställas under 
hösten 2019 i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Remiss kommer ske under hösten 2019. 
Antagande bör kunna ske i början av 
2020. 

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

 Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår kring omfattningen av 
tillköp. 

Utveckling och förbättring av närtrafiken 
på landsbygden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår om uppdragets 
omfattning och art. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår om uppdragets 
omfattning och art. 
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2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

En indelning av landskapskaraktärer är 
inritad i QGIS, vilken ska kompletteras i 
september 2019 innan den är 
heltäckande. 
Digitalisering av det insamlade 
inventeringsmaterialet, från fältinventering 
och ortsråd färdigställs, och läggs in i 
Intramap under september 2019. 
Inventeringen av upplevda värden är inte 
kommuntäckande och kan kompletteras. 
Komplettering av 
vardagslivskartläggningen kan ske 
parallellt med arbetet med 
vindbruksplanen. 
Bullerstörande verksamheter finns inlagda 
i Intramap för både vägar, järnvägar och 
verksamheter, vilket ger ett visst underlag 
till var det kan finnas tysta områden. 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

Beräkning av klimatpåverkan görs i 
kostdatasystemet Matilda och redovisning 
kan ske via matsedelsappen. 
Viskastrandsgymnasiet är utvalt för att 
starta upp som pilotprojekt under hösten 
och inom grundskolan är Särlaskolan 
utvald för att även där påbörja pilot. 
Verksamhetsutvecklare kost arbetar 
tillsammans med köksmästarna på 
respektive utvald skola för att utveckla 
arbetssättet. 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas 
fram. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att ta fram en 
koldioxidbudget pågår. Arbetet 
koordineras med revideringen av energi- 
och klimatstrategin och därför sker arbetet 
gemensamt mellan Stadsledningskansliet 
och Miljöförvaltningen. Förhoppningen är 
att en koldioxidbudget ska vara klar för 
beslut under hösten 2019. 
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2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,1 3 7,7 7,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 0 3,4 3,8 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

I indikatorn för sjukfrånvaro finns verksamhet som bedriver operativ verksamhet och i samband med 
att denna verksamhet kom till förvaltningen ökade sjukfrånvarotalet. Då dessa nationellt sett har högre 
sjukfrånvaro påverkar detta förvaltningens utfall. Denna verksamhet kommer att flyttas till annan 
förvaltning 2020-01-01. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

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

 
 

2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Ej genomfört Ärendet ligger för politisk beredning. 

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

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i några avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under 
avtalstiden. 
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

Möte med berört kommunalråd har ägt 
rum. Inhämtning av information har 
påbörjats.  

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje 

kvartal, varje tertial eller varje halvår. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

Att Borås Stads 
direktupphandlingsregler 
efterlevs 
 

Fem stycken 
direktupphandlingar har 
genomförts. Samtliga har 
granskats och är korrekta. 
Ingen åtgärd krävs. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Risk att ramavtal inte 
följs 

Att inköp följer ramavtal 
 

Kontroll har utförts av konto 
livsmedel, möbler och 
blommor. Slutsatsen är att 
inköpen följer avtal väl. Ingen 
åtgärd krävs. 

 

Verksamhetskontroller Risk att 
bemanningspoolen 
inte har tillräckligt med 
personal 

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

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

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

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

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

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

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 922 2 758 2 300 2 300 0 

Avgifter och övriga intäkter 55 078 55 073 74 317 72 317 -2 000 

Summa intäkter 56 000 57 831 76 617 74 617 -2 000 

Personal -83 530 -90 372 -125 424 -124 924 500 

Lokaler -9 525 -9 544 -13 116 -13 116 0 

Övrigt -32 929 -35 925 -50 341 -56 362 -6 021 

Kapitalkostnader -4 823 -4 054 -6 230 -6 230 0 

Summa kostnader -130 807 -139 895 -195 111 -200 632 -5 521 

Buffert (endast i budget)   -589 -589 0 

Nettokostnad -74 807 -82 064 -119 083 -126 604 -7 521 

Kommunbidrag 79 506 79 160 119 083 119 083 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

4 699 -2 904 0 -7 521 -7 521 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

1 569 7 521  7 521 7 521 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

6 268 4 617 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Kommunbidraget har under tertial 2 utökats med 410 tkr som följd av bidrag till Lokal utveckling, 
400 tkr för löneutveckling och 175 tkr för kompensation av tillkomna IT-kostnader. 

Under årets första åtta månader har förvaltningen haft vakanser vilket i sin tur bl a medfört fördröjd 
start av utbildningsinsatser, färre antal projekt som startats upp och därmed lägre konsultkostnader. 
Samtidigt har justering av politiska arvoden och semesterinlösen inneburit högre kostnader. 

Övriga kostnader innehåller poster relaterade till öronmärkta medel. 

En prognos om noll-resultat ställs då det väntas högre kostnader under årets sista månader jämfört med 
den periodens budgeterade kostnader. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-08 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 128 3 148 26 724 

Byggbonus 14 750 3 139 1 850 9 761 

E-handelsstaden 3 000 340 121 2 539 

MarketPlace Borås 7 000 1 982 2 333 2 685 

Sociala investeringar  1 044 69 -1 113 

Summa 54 750 6 633 7 521 40 596 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Kommunledning      

Intäkt 24 598 23 477 37 370 37 370 0 

Kostnad -106 996 -111 002 -164 411 -168 232 -3 821 

Nettokostnad -82 398 -87 525 -127 041 -130 862 -3 821 

Personaladministration      

Intäkt 7 738 8 401 2 194 2 194 0 

Kostnad -7 438 -7 409 -2 794 -2 794 0 

Nettokostnad 300 992 -600 -600 0 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkt 3 3 0 0 0 

Kostnad -7 379 -12 612 -16 533 -18 233 -1 700 

Nettokostnad -7 376 -12 609 -16 533 -18 233 -1 700 

Markreserv      

Intäkt 15 059 15 194 21 000 21 000 0 

Kostnad -5 923 -5 767 -6 768 -6 768 0 

Nettokostnad 9 136 9 427 14 232 14 232 0 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkt 915 2 758 2 300 2 300 0 

Kostnad -1 147 -1 455 -2 576 -2 576 0 

Nettokostnad -232 1 303 -276 -276 0 

Industrimark      

Intäkt 3 281 1 987 6 478 4 478 -2 000 
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Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Kostnad -481 -349 -621 -621 0 

Nettokostnad 2 800 1 638 5 857 3 857 -2 000 

Bostadsmark      

Intäkt 4 406 6 010 7 275 7 275 0 

Kostnad -363 -220 -447 -447 0 

Nettokostnad 4 043 5 790 6 828 6 828 0 

Vård och omsorg      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -940 -940 -1 410 -1 410 0 

Nettokostnad -940 -940 -1 410 -1 410 0 

Övrigt      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -140 -140 -140 -140 0 

Nettokostnad -140 -140 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkt 56 000 57 830 76 617 74 617 -2 000 

Kostnad -130 807 -139 894 -195 700 -201 221 -5 521 

Nettokostnad -74 807 -82 064 -119 083 -126 604 -7 521 

Kommunledning 
Bufferten är inkluderad i budget för Kommunledning. 
Kommunledning inkluderar kostnaderna relaterade till "öronmärkta" projekt samt lägre kostnader som 
kan hänvisas till vakanser, färre utbildningsinsatser och konsultkostnader. 

Nämnd- och styrelseverksamhet 
Underskottet som prognostiseras avser justering av arvoden och semesterinlösen som ej budgeterats 
för 2019. 

Industrimark 
Verksamheten beräknas ha en minskad intäkt om ca 2 000 tkr som en konsekvens av sålda tomträtter 
2018. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 3 3 0 3 3 

Summa intäkter 3 3 0 3 3 

Personal 0 0 0 0 0 

Lokaler -1 454 -1 451 -2 030 -2 176 -146 

Övrigt -75 696 -78 367 -116 070 -116 486 -416 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -77 150 -79 818 -118 100 -118 662 -562 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -77 147 -79 815 -118 100 -118 659 -559 

Kommunbidrag 76 000 78 733 118 100 118 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 147 -1 082 0 -559 -559 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 147 -1 082 0 -559 -559 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Avvikelsen vad gäller lokaler avser hyreskostnad för Proteko som ej är fullt budgeterade. 

I utfallet av övriga kostnader ingår kostnad om ca 679 tkr avseende dataskyddsombud som ska fördelas 
på samtliga nämnder och bolag. Här förväntas även kommande kostnader för STIM och SAMI om 
116 tkr samt 300 tkr som följd av mer tillköp av seniorkort än budgeterat. Dessa tillsammans genererar 
en prognos om -416 tkr. 
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Övrig gemensam 
verksamhet 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -87 0 0 -116 -116 

Nettokostnad -87 0 0 -116 -116 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -11 837 -12 399 -17 700 -17 700 0 

Nettokostnad -11 837 -12 399 -17 700 -17 700 0 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 454 -1 451 -2 030 -2 176 -146 

Nettokostnad -1 454 -1 451 -2 030 -2 176 -146 

Räddningstjänst      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -54 650 -56 162 -84 270 -84 270 0 

Nettokostnad -54 650 -56 162 -84 270 -84 270 0 

Kommunikationer      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -9 122 -9 806 -14 100 -14 400 -300 

Nettokostnad -9 122 -9 806 -14 100 -14 400 -300 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkt 3 3 0 3 3 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 3 3 0 3 3 

Totalt      

Intäkt 3 3 0 3 3 

Kostnad -77 150 -79 818 -118 100 -118 662 -562 

Nettokostnad -77 147 -79 815 -118 100 -118 659 -559 
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Övrig gemensam verksamhet 
Verksamheten kommer inte att ha några intäkter och beräknas därmed visa ett underskott om 
ca 116 tkr för kostnader avseende STIM och SAMI. 

Bidrag till samarbetsorganisationer 
I perioden har kostnaderna uppgått till 12 399 tkr, varav 1 979 tkr härleds till SKL, 5 811 tkr till 
Sjuhäradsbygdens kommunalförbund, 3 930 tkr till Navet samt 679 tkr för dataskyddsombud. 
Kostnaden för dataskyddsombud ska fördelas på samtliga nämnder och bolag. 

Näringslivsfrämjande åtgärder 
Högre hyreskostnader för Proteko än budgeterat ger en årsprognos om -146 tkr. 

Räddningstjänst 
Verksamheten visar efter perioden jan-aug ett resultat enligt budget. 

Kommunikationer 
Verksamheten visar efter perioden jan-aug ett resultat som tyder på en prognos om - 300 tkr till följd av 
fler utfärdade seniorkort än budgeterat. 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Delar i detta 
arbete är årlig lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner och att rekrytering sker utifrån 
stadens rutiner för kompetensbaserad rekrytering. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 
Ytterligare områden inför ett sådant arbete kan vara att titta på hur förvaltningens medel för 
kompetensutveckling fördelas samt hur föräldraledighet och möjlighet att förena arbete och privatliv 
ser ut mellan könen. 
Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i Borås Stad. Personal och förhandling ska stödja 
arbetet mot sexuella trakasserier. 
I CKS uppdrag ingår bland annat att strategiskt förebygga och motverka Våldsbejakande extremism 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås 
Stads medarbetare och i denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad 
gäller ”förövare” och offer. 
Alla medarbetare har erbjudits att gå utbildning i normer och normkritik. 
Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-
bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt. Borås Stads Översiktsplan innehåller jämställdhetsperspektiv och den blev antagen av 
Kommunfullmäktige våren 2018. 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift 

augusti 
2019 

Avvikelse 
2019 

Prognos 
2019 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 673 -673 5 000 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 165 -165 0 

Fastighetsinköp 40 000 0 40 000 34 500 

Summa 40 000 838 39 162 39 500 

Analys 

Utbyggnad i industriområden pågår i Viared Västra och Norra. 

Viared Västra: Prognosen avser byggnation av gata. 

Fastighetsinköp: Prognosen avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter som bebyggda fastigheter. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 

Utgift 
augusti 

2019 

Prognos 
2019 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

Utbyte infartsskyltar 3 500 3 500 122 3 500 3 500 2 

Summa 3 500 3 500 122 3 500 3 500  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Kostnaden som redovisas avser upphandlingen av skyltarna. Kostnaden för skyltarna kommer i 
september. Därefter krävs viss injustering och ev fiberanslutning under hösten 2019. 
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8 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr Total utgift 
Utgift tom 

2018 
Utgift 2019 Återstår Status 

Utbyggnad av Viared Västra 394 700 347 166 21 807 25 727 2 

Utbyggnad av Viared Norra 50 000 47 231 392 2 377 2 

Utbyggnad av Nordskogen 40 000 38 622 131 1 247 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 

30 000 12 400 0 17 600 0 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 5 973 0 24 027 2 

Summa 544 700 451 392 22 330 70 978  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Försäljning 

Tkr 
Försäljning 

2018 
Försäljning 

2019 
Summa 

försäljning 

Försäljning av industritomter (exploatering) -159 976 -19 850 -179 826 

Försäljning av bostadstomter (exploatering) -1 265 -650 -1 915 

Försäljning av övriga fastigheter -260 995 -12 582 -273 577 

Summa -422 236 -33 082 -455 318 

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra. 

Försäljning av industritomter avser Viared Västra. 

Försäljning av övriga fastigheter avser bl a före detta Funningeskolan och mark för flerbostadshus på 
Byttorp och Bergsbo. 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00757 3.8.2.2 

Ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar Länsstyrelsen i västra Götalands län att 

förordna Niklas Arvidsson (KD) som borgerlig vigselförrättare.        

Ärendet i sin helhet 

Niklas Arvidsson (KD) har anmält intresse om att bli förordnad som borgerlig 

vigselförrättare i Borås Stad.  

Niklas Arvidsson har de kunskaper och kvalifikationer som krävs och är idag 

Kommunalråd i Borås Stad samt innehar och har haft en rad andra 

förtroendeuppdrag inom Borås Stad. 

Organisation Uppdragstyp Uppdrags 

start 

Uppdrags 

slut 

Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 

Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-18 2022-10-17 

Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 2022-10-17 

Krisledningsnämnd Ledamot 2018-10-18 2022-10-17 

Kommuninvest ekonomisk förening Ombud 2019-01-01 2022-12-31 

Centrala pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Föreningen Europakorridoren Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Kommunala funktionshinderrådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Boråsregionen-Sjuhärads 

Kommunalförbund 

Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 

Medel för lokal utveckling Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Säker och trygg kommun Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Borås Stadshus AB Förste vice 

ordf 

2019-04-01 2023-03-31 

AB Bostäder i Borås Ledamot 2011-01-01 2013-02-21 

Borås Lokaltrafik AB Ledamot 2015-04-01 2017-03-31 
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Förskolenämnden Ledamot 2016-09-01 2018-11-22 
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1. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Svante Stomberg 

Kommunchef 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00756 3.8.2.2 

  

 

Ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar Länsstyrelsen i västra Götalands län att 

förordna Andreas Exner (SD) som borgerlig vigselförrättare.         

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) har anmält intresse om att bli förordnad som borgerlig 

vigselförrättare i Borås Stad.  

Andreas Exner har de kunskaper och kvalifikationer som krävs och är idag 

Kommunalråd i Borås Stad samt innehar och har haft en rad andra 

förtroendeuppdrag inom Borås Stad. 

 

Organisation Uppdragstyp Uppdrag 

Start 

Uppdrag 

Slut 

Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 

Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-18 2022-10-17 

Krisledningsnämnd Ledamot 2018-10-18 2022-10-17 

Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 2022-10-17 

Säker och trygg kommun Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Sparbanksstifelsen Sjuhärad Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 

Borås Stadshus AB Ledamot 2019-04-01 2023-03-31 

Valnämnden Ersättare 2015-09-17 2018-11-22 

Individ- och familjeomsorgsnämnden Ledamot 2016-09-01 2017-05-18 

Tekniska nämnden Ledamot 2017-01-01 2018-11-22 

AB Bostäder i Borås Ledamot 2017-04-01 2018-11-22 

Grundskolenämnden Ersättare 2017-05-18 2018-11-22 
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1. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen rekommenderar Länsstyrelsen i västra Götalands län att 

förordna Andreas Exner (SD) som borgerlig vigselförrättare.        

Datum 

2019-09-12 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00756 3.8.2.2 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

20190902 Svante Stomberg 

Kommunchef 

Kc4 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020 

23 januari 

20 februari (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

19 mars  

29 april (Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund 

samt behandling av årsredovisning) (Onsdag) 

14 maj 

17 juni  (Onsdag) 

27 augusti 

24 september (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

15 oktober 

25-26 november  (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budgeten)

10 december    

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 

början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 

Tidning. 

De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund 

vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga 

frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om. 

Datum 

2019-09-14 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-16 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020 

23 januari 

20 februari (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

19 mars 

29 april (Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund 

samt behandling av årsredovisning) (Onsdag) 

14 maj 

17 juni  (Onsdag) 

27 augusti 

24 september (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

15 oktober 

25-26 november  (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budgeten)

10 december    

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 

början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 

Tidning. 

De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund 

vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga 

frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.     

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

Kommunchef 



  
 

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020  
 

 

 

Anm 1) Sammanträdet börjar kl 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 4) Beslut om budgeten  
 5)  Sammanträdet börjar kl 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10)  Allmänhetens frågestund, kl 13.00  
 11) Allmänhetens frågestund, kl 17.00  

 

Sista  

inlämningsdag  

för ärenden till  

administrationen 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Publicering 

Sammanträde 
Måndag  
kl 14.00 Publicering  

Sammanträde 
Torsdag  
kl 18.00 

15/11 29/11 9/12-2019 13/1 23/1 

27/12 

10/1 

10/1 

24/1 

20/1 

3/2 10/2 20/211) 

24/1 

7/2 

7/2 

21/2 

17/2 

2/3 9/3 19/3 

21/2 

13/3 

6/3 

27/3 

16/3 

14/47)9) 20/4 29/42)6)7)10) 

3/4 17/4 27/4 4/5 14/5 

17/4 

30/4 

30/4 

15/5 

11/5 

25/5 8/6 17/62) 

20/5 5/6 15/6 17/8 27/8 

31/7 

14/8 

14/8 

28/8 

24/8 

7/9 14/9 24/911) 

28/8 11/9 21/9 5/10 15/10 

18/9 

18/9 

2/10 

16/10 

2/10 

2/10 

16/10 

30/10 

12/101)3)8) 

13/101)3)9) 

26/101)3)4) 

9/11 16/11 

25/112)4)5) 

26/114)5) 

30/10 13/11 23/11 30/11 10/12 

13/11 27/11 7/12 - x/1-2021 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen sammanträden ska hållas följande dagar 2020 

  

20 januari 

3 februari 

17 februari 

2 mars 

16 mars 

14 april  (årsredovisning, tisdag) 

27 april 

11 maj 

25 maj 

15 juni 

24 augusti 

7 september 

21 september 

12-13 oktober  (Sammanträdet börjar kl 09.30 samt gruppöverläggningar 

(budget)) 

26 oktober (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budget) 

9 november 

23 november 

7 december  

 
Datum 

2019-09-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00793 1.1.2.0 

  

 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen sammanträden ska hållas följande dagar 2020 

20 januari 

3 februari 

17 februari 

2 mars 

16 mars 

14 april  (årsredovisning, tisdag) 

27 april 

11 maj 

25 maj 

15 juni 

24 augusti 

7 september 

21 september 

12-13 oktober  (Sammanträdet börjar kl 09.30 samt 

gruppöverläggningar (budget)) 

26 oktober (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budget) 

9 november 

23 november 

7 december     

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

2. Kommunfullmäktiges ledarmöten 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

3. Kommunstyrelsens ledarmöten 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg  

Kommunchef 

 



  
 

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020  
 

 

 

Anm 1) Sammanträdet börjar kl 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 4) Beslut om budgeten  
 5)  Sammanträdet börjar kl 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10)  Allmänhetens frågestund, kl 13.00  
 11) Allmänhetens frågestund, kl 17.00  

 

Sista  

inlämningsdag  

för ärenden till  

administrationen 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Publicering 

Sammanträde 
Måndag  
kl 14.00 Publicering  

Sammanträde 
Torsdag  
kl 18.00 

15/11 29/11 9/12-2019 13/1 23/1 

27/12 

10/1 

10/1 

24/1 

20/1 

3/2 10/2 20/211) 

24/1 

7/2 

7/2 

21/2 

17/2 

2/3 9/3 19/3 

21/2 

13/3 

6/3 

27/3 

16/3 

14/47)9) 20/4 29/42)6)7)10) 

3/4 17/4 27/4 4/5 14/5 

17/4 

30/4 

30/4 

15/5 

11/5 

25/5 8/6 17/62) 

20/5 5/6 15/6 17/8 27/8 

31/7 

14/8 

14/8 

28/8 

24/8 

7/9 14/9 24/911) 

28/8 11/9 21/9 5/10 15/10 

18/9 

18/9 

2/10 

16/10 

2/10 

2/10 

16/10 

30/10 
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13/101)3)9) 

26/101)3)4) 

9/11 16/11 

25/112)4)5) 

26/114)5) 

30/10 13/11 23/11 30/11 10/12 

13/11 27/11 7/12 - x/1-2021 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Fristad 

GoIF 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF innebandy dam om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 25 000 kronor.  

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00520 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2019-09-05 Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 

K1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00520 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Fristad GoIF  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF damlag innebandy om 

marknadsföringssamarbete 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till 

klubben 25 000 kronor.           

Ärendet i sin helhet 

Fristad GoIF damlag innebandy spelar under säsongen 2019/2020 i division 1, 

Västra Götaland, och i svenska cupen. 

Lagets sportsliga framgångar, då man exempelvis två av tre år kvalat till 

Allsvenskan, har lett till en ökad uppmärksamhet i media, både lokalt och i 

Västra Götaland, liksom ett ökat publiksnitt.  

Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet med en 

klubb över en hel spelsäsong bestäms bland annat utifrån kriterier som 

uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.  

Styrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med Fristad GoIF damlag innebandy, Borås Basket, Borås Hockey och med 

Borås AIK Futsal i egna beslut vid dagens sammanträde, anser 

Kommunstyrelsen att man har tillräckligt marknadsutrymme för vintersäsongen 

2019. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal 

2. Ansökan från Fristad GoIF  

Beslutet expedieras till 

1. Magnus Bergenholtz, Fristad GoIF 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordf 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
AVTAL 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00520 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete: Fristad GoIF  

Detta avtal har träffats mellan Fristad GoIF damlag innebandy, nedan kallad klubben, 

och Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 

marknadsföra Borås. 

1. Avtalet avser säsongen 2019/2020 och gäller 1 okt. 2019 till 31 maj 2020. 
 

2. Klubben spelar under säsongen i division 1 Västra Götaland. Avtalet gäller alla 
matcher i seriespelet, kvalet samt de cupmatcher som spelas under säsongen. 

Klubbens åtagande 

3. Klubben har ordet Borås tydligt på framsidan av den matchtröja laget spelar i. 
Utformning, placering och storlek enligt ö k mellan parterna. 
 

4. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att 
marknadsföra Borås, eller andra vid aktiviteter. Detta kan ske vid upp till tre 
tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur 
många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva efter att möta kommunens 
eventuella önskemål om namngivna spelare. 

Kommunens åtagande 

5. Kommunen betalar till klubben 25 000 kr mot faktura 

Övrigt 

6. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben 
brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 5 förfaller till 
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. 
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 
7. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och 

uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av 
klubben. 

 

8. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 

9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Borås den 

 
 
Ulf Olsson   Magnus Bergenholtz 
Kommunstyrelsen   Fristad GoIF  



 

Borås Stad, Kommunikationsavdelningen 

 

Att: Marie Ingvarsson 

 

 

Ansökan markandsföringssamarbete Fristad GoIF  
 

Fristad GoIF ansöker härmed om marknadsföringssamarbete med Borås Stad för 

2019/2020 för Fristad GoIF innebandy. 

 

Bakgrund 

 

Fristad GoIF är en flersektionsförening med fokus på breddidrott och med en stark lokal 

förankring i Fristad. Innebandyn är föreningens största sektion med cirka 450 aktiva och 70 

ledare. Innebandysektionen har en bred, aktiv och växande ungdomsverksamhet (25 % nya 

lag sedan 2013) som tillsammans med lagen på seniornivå gör oss till distriktets största 

innebandyförening i Västergötland. Vi är övertygade om att en starkt bidragande orsak till vår 

växande sektion är att vi bedriver vår verksamhet i enlighet med innebandyförbundets 

riktlinjer, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Detta har medfört att det på relativt 

kort tid har utvecklats en stark innebandytradition i Fristad, där det är naturligt för barn och 

ungdomar att spela innebandy både på raster och i Fristad GoIF. 

 

Det som framförallt utmärker Fristad GoIF jämfört med övriga föreningar i Sjuhärad och 

flertalet föreningar i Västergötland är vår breda verksamhet på dam- och flicksidan (43 

procent av alla aktiva är kvinnor). Vi har idag lika många dam-/flicklag som övriga lag i 

Sjuhärad tillsammans. Det är inte utan stolthet vi ser att vi nästan nått målet om att kunna 

erbjuda ett lag i varje årskull även på flicksidan. En starkt bidragande orsak till denna 

utveckling är att vi i innebandyn inte har gjort skillnad på dam- och herrverksamhet när det 

gäller resurser för tränare, utrustning och vid fördelning av träningstider. Att arbeta med 

värderingar och visa att det inte föreligger några skillnader för killar och tjejers 

idrottsutövande blir allt viktigare i den tid vi lever i och är en självklarhet. 

 

Som ett direkt resultat av vår bredd har vi nu även nått sportsliga framgångar på seniornivå 

och vi är nu bäst i Borås och Sjuhärad på såväl dam- som herrsidan. Vårt damlag har endast 

förlorat en seriematch på tre år och kvalat till Allsvenska två av de tre sista åren. Utvecklings-

laget har etablerat sig i division 2 Göteborg och i samarbete med olika föreningar i närom-

rådet har vi etablerat ett lag i damjuniorallsvenskan. På herrsidan har vi under säsongen 

etablerat oss i division 1 och inlett ett samarbete med Rydboholms SK för att våra unga 

seniorspelare ska få speltid på rätt nivå. Detta inkluderar såväl representationslag som ett 

gemensamt lag i juniorallsvenskan. Utvecklingen på såväl dam- som herrsidan har skett med 

trupper där majoriteten av spelarna kommer från vår egen ungdomsverksamhet. 

 

Ett resultat av de sportsliga framgångarna är att Fristad GoIF innebandy uppmärksammats 

alltmer i media. I såväl tidningar, radio som sociala medier har intresset för föreningen ökat 

rejält de senaste åren. Exempelvis har föreningen i samarbetet med Borås Tidning 

livestreamat samtliga kvalmatcher och gjort diverse reportage om föreningen under åren. 

Borås Tidning var mycket nöjda med resultatet och utlovade samarbete kommande säsonger. 

Även i lokaltidningar i övriga Västergötland skrivs det om föreningen.  



I olika sociala medier syns föreningen allt oftare bland annat gjorde Svenska innebandy-

förbundet ett reportage om oss ” Lilla Fristad med den stora damverksamheten” i samband 

med deras satsning ”#ForAllball tjejsatsningar” och Innebandymagazinet har gjort en mängd 

reportage om föreningen i olika sammanhang. På damernas hemsida har vi drygt 17 000 

besökare och över och på Facebook når vi oftast flera tusen personer när vi lägger ut nyheter 

om damerna.   

 

Uppmärksamheten och de sportsliga framgångarna har även lett till ett ökat publiksnitt under 

året vilket framföralltvisade sig i under herrarna första säsong i division 1. Allt detta har 

resulterat i att föreningen har gått från att vara det där laget från Borås som spelar i gröna 

tröjor till att vara Fristad GoIF vilka är kända för kvalitet i sin breda verksamhet och som 

nämns med respekt i innebandysverige. Samtidigt har vi i och med kvalen till allsvenskan nått 

närmare elitnivån än något annat damlag från Borås.  

 

Mot bakgrund av den debatt som förs runt förutsättningar för att få fram elitidrottare/ elitlag 

på damsidan i Borås söker Fristad GoIF ett markandsföringssamarbete med Borås Stad på 

25 000 kronor för 2018. Därutöver ansöker föreningen om ytterligare 25 000 kronor främst 

för de fördyrade reskostnader som omläggningen av herrarna serier medför. Vilket dock 

kommer medföra ytterligare uppmärksamhet med matcher mot fler skånelag och Warberg.  

 

Ett samarbete som för Fristad GoIF kan ge ännu bättre förutsättningar för våra talangfulla 

killar och tjejer att nå Allsvenskan och därmed utgöra förebilder för unga killar och tjejer som 

vill satsa på sin idrott och därmed öka jämställdheten inom lagidrotten i Borås, och för Borås 

Stad att var delaktiga i utvecklingen av elitidrott i kommunen. Ett marknadsföringssamarbete 

som vi ser som ett naturligt steg både för vår förening och Borås Stad för att utveckla 

innebandyn i kommunen. Vi har också förhoppningen att vi med bidraget får bättre 

möjligheter att återkomma nästa år med ett fortsatt samarbete inför allsvenskt spel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utmaningen för oss är att skapa förutsättningar för damerna att utvecklas till en etablerad 

elitförening. Den utvecklingen kräver att vi ökar intäkterna från sponsring och 

marknadsföring för ge de bästa förutsättningar för våra hårt satsande tjejer att nå eliten.  

 

 

 

 

Satsningen på damerna betyder inte att vi ger avkall på våra principer vid fördelning av 

resurser utan vårt herrlag, killar och tjejer i ungdomsverksamheten ska fortfarande ha samma 

förutsättningar som tidigare. Vi vill ge samtliga spelare möjligheten att spela på lika villkor – 

för det behöver vi olika former av stöd och samarbeten. 

 

 
 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås 

Hockey 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 50 000 kronor.  

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00555 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2019-09-05 Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 

K2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00555 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete,  

Borås Hockey 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 50 000 kronor.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Hockey spelar från säsongen 2019/2020 i Hockeyettan södra, som 

motsvarar tidigare div 1.  

Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet med en 

klubb över en hel spelsäsong bestäms bland annat utifrån kriterier som 

uppmärksamhetsvärde, exponering i media och profilvärde för Borås.  

Styrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med Borås Hockey, och Borås Basket, Fristad GoIF och med Borås AIK Futsal 

i egna beslut vid dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har 

tillräckligt marknadsutrymme för vintersäsongen 2019.          

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal   

Beslutet expedieras till 

1. Christoffer Holst, Borås Hockey 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordf 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00555 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete, Borås Hockey 

Detta avtal har träffats mellan Borås Hockey, nedan kallad klubben, och Borås 
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 
marknadsföra Borås. 
 
1. Avtalet avser klubbens säsong 2019/2020 och gäller 1 oktober 2019 till 31 

maj 2020. Klubben spelar under säsongen i Hockeyettan södra. 

Klubbens åtagande 

 
2. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-

skyltarna om sådana finns, annars på rinkens sarg, enligt överenskommelse 
mellan parterna 

 

3. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 
webbplats och i matchprogram 

 
4. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter 

eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i 
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i 
detta avseende. 

 
5. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Hockeyettan 

att lotta ut bland Borås Stads anställda. 
 

Kommunens åtagande 
 
6. Kommunen betalar till klubben 50 000 kr. Pengarna betalas mot faktura. 

 

Övrigt 

 
7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 

klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i 
p 6 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna 
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben 
brustit i detta avseende. 

 
8. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar för sin exponering. 
 
9. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-30 
 Sida 

2(2) 

 

 

10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 
Borås den 

 
Ulf Olsson   Christoffer Holst 
Kommunstyrelsen  Borås Hockey 

 

 



Från: Marie Ingvarsson 
Skickat: den 31 maj 2019 13:17 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Samarbetsförslag, Borås Hockey 
 
För diarieföring. // marie 
 
Vänliga hälsningar 
Marie Ingvarsson 
Kommunikationschef 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55  
501 80 Borås 
0768-88 71 18 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

Från: Marcus Hedelin <marcus.hedelin@speedgroup.se>  
Skickat: den 31 maj 2019 12:01 
Till: Marie Ingvarsson <Marie.Ingvarsson@boras.se> 
Ämne: Samarbetsförslag, Borås Hockey 
 

Hej Marie & stort tack för ett bra möte 😊 
 
Härmed vill vi presentera följande samarbetsförslag för dig: 
 
- Borås Stad presenteras som en av Borås Hockeys Huvudpartners i alla sammanhang som det medför. 
- Sargplats TV-sida, 2x1 meter 
- Skylt i Borås Ishalls entré bland Huvud- och Guldpartners 
- Isreklam i mittzon, 3x1 meter (befintlig) 
- 200 matchbiljetter att lotta ut efter era behov 
- Logotype på borashockey.se  
- Logotype i matchprogram 
- Stor skylt ovanför ena kortsidan i Borås Ishall (befintlig) 
 
100.000:- 
 
I detta läget har vi valt att inte ta med extra dräktreklam. Dels eftersom BORÅS redan exponeras på 
dräkten (genom vårt namn Borås Hockey) dels eftersom vi valt att fokusera på andra 
exponeringsmöjligheter. Känner ni att dräktreklam är viktigt, så kan vi självklart skruva lite i innehållet. 
Om förslaget går igenom, är det då brukligt att ni får fakturor även på produktionskostnader och 
reklamskatt, eller vill ni att vi tar höjd för det från början? 
 
Önskar dig en fantastisk helg!  
 

https://www.boras.se/pub


Med vänlig hälsning, 
 
Marcus Hedelin 
Försäljning/ Marknad 
Speed Group 

 

 
 
Visiting address: Företagsgatan 44 (Viared), SE-504 64 Borås, Sweden 
Mailing address: Box 755, SE-501 13 Borås, Sweden 
Direct: +46 (0)33 722 75 87 
SMS: +46 (0)704 73 69 17 
Email: marcus.hedelin@speedgroup.se 
www.speedgroup.se 
 
Speed Group - flexibla lösningar inom lager, logistik, bemanning, rekrytering och utbildning. 
 
Besök oss på LinkedIn:  
 

 
 
 
Detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell, patentskyddad och/eller sekretessbelagd information.Den är avsedd endast för 
angivna mottagare.  
Om du har mottagit den av misstag, meddela omedelbart avsändaren om detta genom att svara på meddelandet och radera sedan 
detta e-postmeddelande.  
All kopiering, spridning, avslöjande eller användning av informationen i detta e-postmeddelande till eller av annan person än den 
avsedde mottagaren är strängt förbjuden.  
Åsikter som uttrycks i meddelandet härrör från den enskilda avsändaren förutom i de fall avsändaren specifikt anger att det är 
företagets uppfattning. Speed Group AB, Borås,  
Organisationsnummer: 556878-0927 

 

mailto:marcus.hedelin@speedgroup.se
http://www.speedgroup.se/
http://www.linkedin.com/company/speed-group/


Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås 

Basket 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 275 000 kronor.  

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00773 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2019-09-05 Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 

K3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00773 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås Basket 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 275 000 kronor.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Basket spelar i basketens högsta serie, Svenska Basketligan och nådde 

säsongen 2019/2020 final i seriens slutspel. Borås Stad har sedan flera år ett 

marknadsföringssamarbete med klubben.  

Samarbetet svarar väl mot de kriterier som gäller för den här typen avtal, där 

kommunens intresse bland annat bestäms utifrån profilvärde för Borås, 

publikmängd och förväntad massmedial exponering.  

Kommunstyrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med Borås Basket, och Borås Hockey, Fristad GoIF och med Borås AIK Futsal 

i egna beslut vid dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har 

tillräckligt marknadsutrymme för vintersäsongen 2019.                        

Beslutsunderlag 

1. Avtal   

Beslutet expedieras till 

1. Jonas Larsson, Borås Basket 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordf.Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
AVTAL 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00773 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete: Borås Basket 

Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås 
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 
marknadsföra Borås. 
 
1. Avtalet avser klubbens säsong 2019/2020 och gäller 1 oktober 2019 till 31 

maj 2020. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr. 

Klubbens åtagande 

 
2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets 

uppvärmningsställ, samt på den bakgrund som används vid 
presskonferenser vid lagets hemmamatcher. 

 
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-

skyltarna. 
 

4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 
webbplats. 

 
5. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter 

eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i 
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i 
detta avseende. 

 
6. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan 

att lotta ut bland Borås Stads anställda. 
 

Kommunens åtagande 
 
7. Kommunen betalar till klubben 275 000 kr. Pengarna betalas mot faktura. 

Övrigt 

 
8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 

klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i 
p 7 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna 
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben 
brustit i detta avseende. 

 
9. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens 

normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar 
eventuella kostnader för skyltar för sin exponering. 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-03 
 Sida 

2(2) 

 

 

 
10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 
Borås den 

 
Ulf Olsson   Jonas Larsson 
Kommunstyrelsen   Borås Basket 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om marknadsföringssamarbete: 

Euroleague Borås Basket 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om 

marknadsföringssamarbete i FIBA Europe Cup 2019/2020 enligt upprättat 

avtal.  

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00774 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2019-09-05 Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 

K4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00774 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete: FIBA Europe Cup, Borås 

Basket 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om 

marknadsföringssamarbete i FIBA Europe Cup 2019/2020 enligt upprättat 

avtal.         

Ärendet i sin helhet 

Säsongen 2019/2020 kommer Borås Basket att för fjärde gången delta i FIBA 

Europe Cup. Eftersom klubben inte deltog säsongen 2018/2019 går man nu in 

som oseedad och med kvalkrav. I första kvalomgången, en hemma- och en 

bortamatch, möter Borås Basket turkiska Pınar Karşıyaka. 

Kommunstyrelsen, som slöt ett avtal på samma villkor inför klubbens 

europaspel 2017/2018, anser att samarbetet väl motsvarar de kriterier som 

gäller för den här typen avtal, där kommunens intresse bland annat bestäms 

utifrån profilvärde för Borås, publikmängd och förväntad massmedial 

exponering, i det här fallet såväl nationell som internationell. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal 

Beslutet expedieras till 

1. Jonas Larsson, Borås Basket 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordfMarie Ingvarsson 

Kommunikationschef  

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
AVTAL 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00774 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete Euroleague 2019/2020 

Borås Basket 

Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås 

Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 

marknadsföra Borås. 

1. Avtalet avser klubbens spel i Euroleague 2019/2020. Denna avgörs först i 
ett kval med två omgångar, hemma- och bortamatch. Därefter i två 
gruppspel. Detta avtal omfattar kvalomgångarna och det första gruppspelet. 

 

2. Klubbens lag spelar i matcher enligt p 1 i en matchtröja där ordet Borås har 
en dominerande plats på framsidan – storlek och utformning efter 
överenskommelse mellan parterna. 

 

3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher enligt p 1 exponera ett 
budskap på led-skyltarna vid planens långsida. 

 

4. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor för varje omgång i kvalet 
som klubben spelar. Avtalet omfattar därmed 225 000 kronor. Om klubben 
avancerar till det första gruppspelet inkluderar summan även detta. 
Pengarna betalas mot faktura från klubben efter respektive hemmamatch. 

 

5. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen. 
 

6. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 
klubben visar sig brista i detta förfaller halva kontraktssumman till 
återbetalning. Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit. 

 

7. Parterna är överens att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben 
avancerar till det andra gruppspelet i Euroleague 2019/2020. Kommunen 
har då förtur att förhandla med klubben om att fortsatt vara dräktsponsor. 

 

8. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Borås den  

 

Ulf Olsson    Jonas Larsson 

Kommunstyrelsen   Borås Basket 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås 

AIK Futsal 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 50 000 kronor.  

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00588 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2019-09-05 Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 

K5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00588 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete:  

Borås AIK Futsal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om 

marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen 

betalar till klubben 50 000 kronor.         

Ärendet i sin helhet 

Borås AIK spelar i Svenska Futsalligan, den högsta nationella ligan, säsongen 

2019/2020.  

Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet med en 

klubb över en hel spelsäsong bestäms bland annat utifrån kriterier som 

uppmärksamhetsvärde, exponering i media och profilvärde för Borås.  

Styrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med Borås AIK, och Borås Basket, Fristad GoIF och med Borås Hockey i egna 

beslut vid dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt 

marknadsutrymme för vintersäsongen 2019.                   

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal   

Beslutet expedieras till 

1. Claes Berndtsson, Borås AIK Futsal 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00588 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete: Borås AIK Futsal 

Detta avtal har träffats mellan Borås AIK Futsal, nedan kallad klubben, och 
Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 
marknadsföra Borås. 
 
1. Avtalet avser klubbens säsong 2019/2020 och gäller 1 oktober 2019 till 31 

maj 2020. Klubben spelar under säsongen i Svenska Futsalligan herr. 

Klubbens åtagande 

 
2. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-

skyltar om sådana används, annars på reklamvepor eller liknande i 
Boråshallen. 

 

3. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 
webbplats. 

 
4. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter 

eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i 
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i 
detta avseende. 

 
5. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Futsalligan att 

lotta ut bland Borås Stads anställda. 
 

Kommunens åtagande 
 
6. Kommunen betalar till klubben 50 000 kr. Pengarna betalas mot faktura. 

Övrigt 

 
7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 

klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i 
p 6 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna 
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben 
brustit i detta avseende. 

 
8. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens 

normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar 
eventuella kostnader för skyltar för sin exponering. 

 
9. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-30 
 Sida 

2(2) 

 

 

10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 
Borås den 

 
Ulf Olsson   Claes Berndtsson 
Kommunstyrelsen  Borås AIK Futsal 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Borås AIK    Sjumilagatan 10    507 42 Borås    Tel: 033-415049    E-post: baik@telia.com 
 

BORÅS AIK 
  
 

www.borasaik.com 

Borås 20190610 
Hej Marie 
 
Bifogar en sammanställning om oss och det som är det primära i vår marknadsföring för Borås är: 
 
Vårt namn Borås AIK 
Spel i Sveriges högsta liga i Futsal SFL – Svenska Futsal Ligan där vi spelar våra 11 hemmamatcher i Boråshallen 
där följande lag ingår säsongen 2019/20: BAIK Futsal – IFK Göteborg Futsal - AFC Eskilstuna - Skoftebyns IF - 
Hammarby IF FF Futsal - Djurgårdens IF FF - Strängnäs Futsal Club - Nacka Juniors FF - IFK Uddevalla Futsal - 
Örebro Futsal Club - Örebro SK Futsal Klubb - Torslanda IK 
Säsongen 2019/20 spelas med en serie där de åtta första går till slutspel för att göra upp om SM – titeln. 
Vi har också flertal spelare som representerar oss med spel i både A- och Ungdomslandslagen. 
 
SEF - Svensk Elit Fotboll har också gått in i SFL och med det nya avtalet för TV rättigheter med Discovery som 
sänder från 2019 och också tar över alla rättigheter av SvFF matcher 2020. Det gör att vi också får möjligheten 
att sända matcher där Discovery sköter produktionen. Då de också ser utvecklingen i Futsal fick SFL (ett 
förskott att sända säsongen 2018/19 med 25 matcher) och man sammanställer också alla matcher i 
omgångarna och dessa sänds i efterhand i kommersiella kanaler. Inför säsongen har man en målsättning att 
sända 50 matcher i SFL. 
För övriga matcher sänder vi alla över webben och gör också Highlights från matcherna. Snittet på alla matcher 
i webbsändningarna ligger mellan 4–6000 inloggade tittare. 
Publiksnittet låg på 620 åskådare/hemmamatch förra året. (Ökar hela tiden) 
På hemmaplan försöker vi jobba att det är underhållning och utvecklar arrangemangen hela tiden. 
Vi spelar med enbart lokala spelare från flera fotbollsklubbar i Borås. 
 
Vi kan stolt presentera att vi kommer också spela med ett Damlag i Futsalens högsta serie RFL för Dam fr.o.m. 
säsongen 2019/20. RFL består av fyra seriegrupper geografiskt i Sverige och tävlingen avgörs i seriegrupper och 
därefter genom slutspel bestående av kvartsfinaler, semifinaler och finaler för att utse SM vinnaren. 
 
I allt detta utvecklar vi också Futsalen för ungdomarna: 
Vi kör vi elevens val (Futsalträning) för andra året på Bodaskolan i årskurs 7 och 8 med 64 elever. 
2017 startade vi också en idrottslinje med inriktning Futsal ihop med Sven Eriksonsgymnasiet och där har vi 
idag 24 elever och dessa elever är också de som ska representera BAIK Futsals U-lag med spel i division 2 
säsongen 2019/20. 
 
För de yngre har vi med Futsal också dragit igång neutrala träningar i neutrala hallar centralt i Borås 3 
dagar/vecka i åldrar 7–14 år där vem som helst får vara med oberoende om man spelar i en klubb eller inte 
och där vi med egen buss transporterar våra egna lirare från området till träningarna. 
 
 
Vårt ledord: ”Futsal för alla” 
 

Borås AIK – mer än bara fotboll…  
 

 

Läs mer på Borås AIK info 2019! 
 

mailto:baik@telia.com
http://www.borasaik.com/


Maratontabell Svenska Futsalligan 2014/15- 
 
 
1 IFK Uddevalla   5 82 57   9 16 404 - 242 180 
2 BAIK Futsal   5 82 48 11 23 442 - 323 155 
3 Örebro Futsal Club   5 82 48   9 25 329 - 266 153 
4 IFK Göteborg Futsal  5 82 42 22 18 356 - 251 148 
5 Skoftebyns IF   5 82 43   9 30 339 - 274 138 
6 Örebro SK Futsalklubb  5 82 42   9 31 417 - 322 135 
7 Nacka Juniors FF   5 82 40 13 29 377 - 333 133 
8 Torslanda IK  5 82 32   8 42 352 - 384 104 
9 Falcao FC Stockholm  4 56 32   5 19 272 - 197 101 
10 Norrköping Futsalklubb  5 82 28   9 45 320 - 404   93 
11 KFUM Linköping   5 82 21 15 46 293 - 387   78 
12 Malmö City FC   4 56 23   6 27 242 - 277   75 
13 Hammarby IF FF Futsal  2 40 22   5 13 140 - 108   71 
14 Djurgårdens IF FF   2 40 17   5 18 150 - 165   56 
15 Täfteå IK   3 42 10 10 22 157 - 205   40 
16 Strängnäs Futsal Club  1 26 10   1 15 125 – 142  31 
17 Gothia Futsalförening  2 28   8   2 18 148 – 161  26 
18 GAIS Futsal   2 28   8   1 19 113 – 138  25 
19 IFK Skövde FK   1 14   6   1   7   79 -   97   19 
20 Söder Futsal   1 14   4   1   9   46 -   64   13 
21 Skövde United FC   2 28   3   3 22 102 - 204   12 
22 Team TGUngdom FF  1 14   3   2   9   44 -   70   11 
23 Futsal Club Mellerud  1 14   2   1 11   68 - 110     7 
24 Halmstads BK   1 26   2   1 23   73 - 148     7 
25 Futsal Club Frölunda  1 14   0   0 14   36 - 152     0 

 
 
 

 

 
 
 
Borås 20190610 
 
___________________________ 
Claes Berndtsson 
 
 
 
 

                            



Borås AIK – Mer än fotboll… 

Inledning 

Borås AIK ´s verksamhet består av senior- och ungdoms Fotboll/Futsal med 

fokus på ungdomsverksamheten som sysselsätter mellan 15 – 20 lag av 

flickor och pojkar i åldrarna 6 – 16 år med regelbunden träning och seriespel i 

sju- nio- och 11-mannafotboll och futsalspel. Det ihop med sammandrag och 

cupspel hela året innebär att våra lag spelar oerhört mycket matcher under 

en säsong.  

Genom Fotboll/Futsalverksamheten vill vi utbilda/bidra till ungdomarnas 

fysiska och sociala utveckling där kamratskap, rent spel, hälsa och att göra sitt 

bästa i med och motgång och få en bra självkänsla är värderingar där Borås 

AIK vill verka för en bra ungdomsmiljö. 

Bra ledare är en grundförutsättning för kvaliteten i verksamheten därför skall 

ledarna i vår förening erbjudas en så bra utbildning som möjligt och stödjas 

av föreningen. 

Vi vill också påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger. 

Vi skall informera föräldrarna om hur viktigt det är med deras stöd för att 

ungdomarna skall få en bra idrottsutövning och att ungdomarna inte skall 

hindras delta i andra idrotter. 

För att vår stora ungdomsverksamhet skall bli effektiv och kunna fortsätta 

fostra egna produkter till våra representationslag krävs det mål och riktlinjer 

för vår ungdoms Fotboll/Futsal 

 

 

 

 

 

Vision och Värdegrundsarbete 

B orås AIK 

A llas förening 

    I drottare för just spel 

K amratskap och kompetens 
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VISION 

Borås AIK:s vision är att den enskilde spelaren som 16-åring ska vara tekniskt, taktiskt, fysiskt och 

psykiskt förberedd för junior och senare senior Fotboll/Futsalspel, med andra ord grundutbildad när 

det gäller den individuella skickligheten. Kunskaper, innehåll och metoder för utlärning utvecklas 

kontinuerligt. 

 

VÄRDEGRUND 

Borås AIK:s värderingar vägleder och motiverar oss i våra handlingar och beteenden. 

Glädje - handlar om att ha kul. På eget initiativ och tillsammans med andra, både innanför och 

utanför planen. Genom positiv attityd och underhållning skapar vi glädje som ger ett centralt värde 

hos varje individ vilket vi alltid utgår ifrån och förstärker. 

Ansvar – Borås AIK tar ansvar för att verksamheten drivs på ett sunt sätt med en inriktning på 

utveckling i linje med vårt uppdrag. Vårt motto Topp och Bredd i Balans säkerställer att alla 

medlemmar i vår barn- och ungdomsverksamhet är med på lika villkor. Till och med 13 års ålder 

spelar alla lika mycket i jämna lag, Vi tar ett samhälls- och miljöansvar, vi visar respekt för andra och 

vi arbetar för jämlika möjligheter.  

Utveckling – Borås AIK ska ha aktivt fokus på att förbättra verksamheten inom alla områden. Genom 

att uppfylla våra verksamhetsmål gör vi framsteg som förening. Vi utvecklar våra medlemmars 

ambitioner genom kvalitativa utbildningar och kan därmed driva en inspirerande verksamhet för 

både spelare och ledare. Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som 

vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund. 

 

Utbildningsplan ungdomsverksamhet 

• Utbildningsplanen är framtagen av Borås AIK:s Fotboll/Futsalutskott. Den har Borås AIK:s 

policy som ram och planen har som avsikt att följa de riktlinjer och innehåll i en 

Fotboll/Futsal förenings utbildningsarbete som bl.a. Svenska samt VFF:s Fotbollsförbund 

rekommenderar. 

• Målet är att den enskilde spelaren som 16-åring ska vara tekniskt, taktiskt, fysiskt och 

psykiskt förberedd för junior- och senare senior Fotboll/Futsal, med andra ord grundutbildad 

när det gäller den individuella skickligheten. Kunskaper, innehåll och metoder för utlärning 

utvecklas kontinuerligt. 

• Därför ska denna plan uppdateras vid behov och godkännas av Borås AIK:s 

Fotboll/Futsalutskott inför varje verksamhetsår. 

 

 



Målsättning 

• Målsättningen med Borås AIK:s utbildningsplan är med policyn som ram att: 

• • Utbilda ledare och instruktörer, använda modernt träningsinnehåll och ha en fungerande 

ungdomssektion för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för ungdomarna i klubben att 

utvecklas såväl socialt som idrottsligt. 

• • Erbjuda spelare som vill ”satsa” på Fotbollen/Futsal och de som ”bara vill hålla på” en 

individuellt anpassad och kvalitativ utbildning. 

• • Lära ut Fotbollen/Futsalens regler och i slutändan erbjuda intresserade att bli och utvecklas 

som ungdomsdomare. 

Utvecklingsplan 

• En viktig uppgift i spelarutveckling är att få så många spelare som möjligt att så länge som 

möjligt vistas i rätt Fotboll/Futsalmiljö. I spelarutveckling ska individen uppmärksammas 

tillsammans med de unika egenskaper och den situation som spelaren befinner sig i. 

Lagspelet och lagtänkandet är en del av spelarutveckling, men kompletteras av att sätta varje spelare 

i centrum. 

Borås AIK har som avsikt att utbilda Fotboll/Futsalspelare enligt de riktlinjer och träningsinnehåll som 

Svenska- och Västra Götalands Fotbollsförbund rekommenderar. Utbildningen är pedagogiskt, fysiskt 

och psykiskt anpassad efter de förutsättningar som varje åldersgrupp har. 

Det är upp till varje ledare att med planen som grund anpassa utbildningen efter sin egen och sina 

spelares förutsättningar. 

Det viktiga är att utbildningen blir meningsfull och utvecklande. 

•   Alla barn och ungdomar oavsett kön skall behandlas lika och alla är välkomna 

•   Alla barn och ungdomar skall lära sig att ta ansvar för BAIK:s verksamhet och egendom 

•   Att plantera ett bestående Fotboll/Futsalintresse 

•   Att våra ungdomar blir BAIK:are i all framtid 

•   Bedriva en intressant, utvecklande och meningsfull sysselsättning 

•   Att ta ett socialt ansvar i en fostrande anda för BAIK:s ungdomar 

•   Att se till så våra Junior/Senior och F17/Dam trupper blir självförsörjande av spelare 

•   Ta väl hand om de talanger som har möjlighet att utvecklas i större sammanhang 

•   Hela tiden driva verksamheten efter ”Vår modell” 

 



BORÅS AIK satsar på bredden i ungdomsverksamheten, alla får vara med. 

Så har det alltid varit och kommer alltid att förbli, barnen skall ha 

roligt i verksamheten både på och utanför planen. 

Att vara BAIK:are 

Alla spelare, ledare, föräldrar skall känna delaktighet i klubben och laget. 

Ungdomssektionen drivs av aktiva föräldrar, ledare samt andra Fotboll/Futsal intresserade. 

Föreningen uppmuntrar alla som vill verka som tränare, ledare eller domare och erbjuder goda 

utvecklingsmöjligheter genom utbildning. 

Sammanhållning och kamratskap initieras genom temakvällar, föräldraträffar och ledarträffar. 

Fair Play 

Vi i vår förening fuskar inte till oss fördelar. 

Domare och motståndare är våra kompisar. 

Vi arbetar aktivt för att vara rädda om klubbens material och egendom som även gäller vid 

bortamatcher. 

Vi arbetar aktivt för att motverka skadegörelse i klubben och vårt närområde. 

Våld - Rasism - Droger 

Vi i BAIK tar helt avstånd mot droger, våld och rasism. 

Alla ungdomar i BAIK blir informerade om vårt avstånd mot droger, våld och rasism. 

Göran Arvidsson är drogansvarig i föreningen. 

Ordningsregler 

Alla spelare skall erlägga sin medlemsavgift innan man deltager i matchspel. 

Alla spelare med föräldrar skall upplysas och skriva under BAIK:s värdegrundskontrakt. 

Föreningen vidtar disciplinära åtgärder om spelare bär sig illa åt. 

Detta skall ske skriftligen till spelare och förälder. 

 

 

 

 www.borasaik.com                baik@telia.com        www.facebook.com/BAIK1953        http://twitter.com/BAIK1953 

http://www.borasaik.com/
mailto:baik@telia.com
http://www.facebook.com/BAIK
http://twitter.com/BAIK1953


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna 

synpunkter januari - juni 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2019-09-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00699 1.4.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Johan Olovson 
 

Datum 

190821 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00699 1.4.2.1 

  

 

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna 

synpunkter januari - juni 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna        

Sammanfattning  

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Under perioden januari-juni 2019 fick Stadskansliet in totalt 19 synpunkter, 
fördelat på 7 förslag, 6 frågor, 5 klagomål och 1 beröm. Flest synpunkter fick 
avdelningen Mark och exploatering. 

               

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier. 
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Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Under perioden januari-juni 2019 fick Stadskansliet in totalt 19 synpunkter, 
fördelat på 7 förslag, 6 frågor, 5 klagomål och 1 beröm. Flest synpunkter fick 
avdelningen Mark och exploatering. 

Antal inkomna synpunkter januari – juni 2019 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Centrum för kunskap och 
säkerhet 

1 Gängkriminalitet 

Ekonomistyrning 3 Beröm budget, fråga bredband 

Kommunikation 2 Förslag information/fysisk miljö 

Kvalitet och utveckling 1 Förslag e-tjänst 

Mark och exploatering 8 Klagomål skräp/fysisk miljö 

Samhällsplanering 3 Förslag kollektivtrafik 

Sekretariatet 1 Politiskt förslag 

Personal och förhandling 0  

Näringsliv 0  

Totalt för förvaltningen 19  

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2019 
Fråga 
2019 

Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 

Totalt 
2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 4 4 5 13 

Information 0 2 1 0 3 

Tjänster 1 0 2 0 3 

Totalt 1 6 7 5 19 

Ständiga förbättringar 

De ärenden som har rört frågor har kunnat besvaras. Antingen med förklaring 
till bakomliggande beslut eller med ren information. I de fall informationen 
saknats på webben har detta åtgärdats. Förslag har tagits i beaktning eller 
vidarebefordrats till rätt instans. Klagomålen har åtgärdats. 
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Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 

perioden januari – juni 
2019 

19 2 21 

Två ärenden inkom under 2018 men avslutades under perioden och två ärenden inkom i slutet på perioden och 
avslutades under i tid Juli. 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har 
under året följt 
synpunktsrutinen 

Till 
större 
delen 

2 ärenden gick över tiden och i vissa fall svarades 
det utanför systemet istället för via det som det 
borde gjorts. Dialoger lades i dessa fall in i 
efterhand. Handläggare har informerats om hur 
ärenden ska hanteras för att undvika detta i 
framtiden. 

Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter januari 

– juni 2019. 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Omreglering av tomträttsavgäld för Densiteten 2 m.fl. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya 

tomträttsavgälder enligt bifogad lista. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- 

och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas. 

 

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de 

föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl. 

 

Datum 

2019-09-12 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00694 3.1.2.6 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2019-09-06 Elisabeth Eickhoff  

  Mark- och exploateringschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00694 3.1.2.6 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Omreglering av tomträttsavgäld för Densiteten 2 m.fl. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya 

tomträttsavgälder enligt bifogad lista. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- 
och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas. 
 
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de 
föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl. 
 

Sammanfattning 

Innevarande år är 9 tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för 
verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De 
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 2021-
01-01. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 10 år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder. 
 

Ärendet i sin helhet 

Innevarande år är 9 tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för 
verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De 
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 2021-
01-01. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 10 år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
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träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder. 
 
 
Småhusfastigheter 
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive 
fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt 
marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de 
principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är 
gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för 
trädgårdsanläggningar med 10 %. 
 
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2018-års taxering motsvarar 75 % 
av marknadsvärdet i 2016 års prisnivå. Efter reducering av VA-anslutningen 
och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara 
marknadsvärdet. 
 
Uppräkning av fastighetspriserna från 2016, prisnivån som ligger till grund för 
2018-års fastighetstaxering, har gjorts med 13 % vilket motsvarar den 
prisökning som skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2016 (index=750) 
till 1:a kvartalet 2019 (index=844) enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger 
följande för de två exempelfastigheterna Effekten 1 (tax.värde; 506 000 kr) och 
Densiteten 2 (tax.värde: 589 000 kr); 
 
Tax.värde Reduktion Reduktion Marknads- Uppräkning Avgälds- 
mark va-anslutn trädgårdanl värde gentemot underlag 
    2016 
 -100 000 - 10 % :0.75 + 13 % 
 
506 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,13 551 000 
589 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,13 663 000 
 
Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna per tomt och år 16 520 kr 
för Effekten 1 (en ökning från 13 388 kr) och 19 890 kr för Densiteten 2 (en 
ökning från 16 088 kr). 
 
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som 
gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under 
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad 
som tillämpas i fastighetsdomstolsdomar för tomträttsmål. 
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Verksamhetsfastighet 
Prometeus 3 
Fastigheten Prometues 3 utgörs av ”Grand Hotell-fastigheten”. En värdering 
har gjorts för att ta fram ett underlag till marknadsvärdebedömning. 
Marknadsvärdet (avgäldsunderlaget) ska spegla det mest sannolika värdet vid en 
frivillig försäljning på den öppna marknaden. Avgäldsunderlaget har därvid 
bedömts till 23 900 000 kr. Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälden 
717 000 kr per år. 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Omreglering 2019 - lista 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 

 



Tomträtter omreglering 2019

Småhus
Fastighet Period Ny fr o m Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Densiteten 2 10 2021-01-01 16 088 429 000 589 000 663 000 19 890

Densiteten 10 10 2021-01-01 14 212 379 000 531 000 584 000 17 530

Densiteten 11 10 2021-01-01 14 888 397 000 551 000 612 000 18 350

Densiteten 12 10 2021-01-01 15 000 400 000 556 000 618 000 18 550

Densiteten 13 10 2021-01-01 15 075 402 000 558 000 621 000 18 630

Densiteten 14 10 2021-01-01 15 000 400 000 556 000 618 000 18 550

Effekten 1 10 2021-01-01 13 388 357 000 506 000 551 000 16 520

Temperaturen 2 10 2021-01-01 15 300 408 000 564 000 629 000 18 880

Trycket 7 10 2021-01-01 13 950 372 000 522 000 572 000 17 170

Verksamhetsfastighet
Fastighet Period Ny fr o m Nuvarande Nuvarande 2016 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Prometeus 3 10 2021-01-01 442 000 11 788 000 17 000 000 23 900 000 717 000
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan avseende ombyggnad av 

stadshusentrén 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 000 000 kr för investering i ombyggnation 

av entré Stadshuset.  

 

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-16 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00731 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2019-08-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00731 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan avseende ombyggnad av 

stadshusentrén 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 000 000 kr för investering i ombyggnation 

av entré Stadshuset.  

      

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 augusti 2019 att Kommunstyrelsen 

tillstyrker förslaget om investering i ombyggnation av entré Stadshuset. 

Borås stad har tillsammans med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap) identifierat ett ökat behov av säkerhet i Borås stadshus. Nuvarande 

läge uppnår ej tänkt säkerhetsnivå då tillträde till Stadshuset är mycket enkel. 

Stadshusentrén byggs om för att uppnå en högre säkerhet för anställda och 

folkvald personal. Fokus ligger även på förbättrad arbetsmiljö för 

receptionspersonal samt ökad tillgänglighet och välkomnande 

I investeringsbudgeten för 2018 - 2019 är det avsatt 7 000 000 kronor. Enligt 

anslagsframställan beräknas inte kostnaden att överstiga avsatt belopp.  

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan avseende ombyggnad av stadshusentrén från 

Lokalförsörjningsnämnden, 2019-08-20 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Tom Andersson  

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 





















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kvarngårdens förskola, verksamhetsanpassning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 

Kvarngårdens förskola, Sparven 6, Övre Kvarngatan 32 för Förskolenämnden 

från och med 1 april 2020 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 

570 243 kr. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden godkänner 

avtalsförslaget.          

 

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-16 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00732 2.6.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2019-08-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00732 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kvarngårdens förskola, verksamhetsanpassning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 

Kvarngårdens förskola, Sparven 6, Övre Kvarngatan 32 för Förskolenämnden 

från och med 1 april 2020 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 

570 243 kr. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden godkänner 

avtalsförslaget.          

Ärendet i sin helhet 

Kvarngårdens förskola verksamhetsanpassas för att säkerställa förskoleplatser i 

centrum.  

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 570 243 

kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 10 år från och med 1 april 2020. 

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 

till 667 489 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-09-16 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-08-20   

Expedieras 

Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Boråshallen, anpassning för evenemang 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag för upprustning och 

anpassning av Boråshallen på 8 000 tkr varav 4 000 tkr beräknas att upparbetas 

under 2019.        

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00258 3.6.8.0 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-09-05 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00258 3.6.8.0 

  

 

Boråshallen, anpassning för evenemang 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja 

Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag för upprustning och 

anpassning av Boråshallen på 8 000 tkr varav 4 000 tkr beräknas att upparbetas 

under 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 

förslaget om investering av Boråshallen anpassning för evenemang.    

Nämnden skriver att Boråshallen är en välanvänd idrottshall för stora 

evenemang. Dock är den i vissa avseenden omodern som till exempel 

möjligheten att erbjuda upplevelser runt själva matchen såsom servering av mat. 

I detta syfte har det kommit ett initiativ från Borås Basket att bygga till 

Boråshallen med en restaurang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt 

att Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med detta utvecklar Boråshallen 

för att bättre klara logistiken vid stora evenemang. Det innebär bland annat två 

toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av 

kringliggande ytor. 

Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget år 2019. 

Ombyggnaden har en bedömd projektbudget om 8 000 000 kr, varav 4 000 000  

kr bedöms upparbetas under budgetår 2019. För investeringen bedöms 

kapitalkostnaden år 1 uppgå till 441 294 kr (exkl. driftkostnad). 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning på 30, 25, 20 och 15 år. Projektet avser att starta omgående med 

projektering och med en preliminär byggtid mellan oktober 2019 – augusti 

2020.  

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 

kan jämställas med en evenemangshall vilket kommunen efterfrågat i många år. 

Borås baskets initiativ att själva förädla Boråshallen är mycket lovvärt och 

kommunen bör då bidra med att anpassa de delar av Boråshallen som har 

omedelbar bäring på Borås Baskets planer.  

I Borås Stads investeringsplan 2019-2021 finns Boråshallen med som ett ännu 

obeslutat objekt med 21,4 mnkr under 2020 för bl.a. tillgänglighetsanpassning 

och annan upprustning. Denna begäran från Lokalförsörjningsnämnden kan 

anses väl omfattas av investeringens inriktning. Kommunstyrelsen föreslår 
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därför Kommunfullmäktige att redan nu godkänna hela projektbudgeten på 8,0 

mnkr vara 4,0 mnkr beräknas att falla ut under 2019 vilket omfattar två 

toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av 

kringliggande ytor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Borås Basket 

 

 

Kerstin Hermansson 

KommunalrådMagnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 84 Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0 

Boråshallen - ny evenemangsarena  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att 
prioritera tillgänglighetsarbetet i Boråshallen samt teckna ett arrendeavtal med 
Borås Basket om ett nytt kök- med tillhörande serveringsdel i anslutning till 
läktaren i Boråshallen. 

Fritids- och folkhälsonämnden begär hos Kommunstyrelsen att uppdraget om 
en ny evenemangshall ska avslutas i samband med investeringen i Boråshallen.         

 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och 
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en 
serveringsdel i Boråshallen. 
 
Borås Basket har skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen - 
kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den 
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen. 
 
Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer 
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i 
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva 
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära 
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar 
arrangemang i hallen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden såg positivt på Borås Baskets initiativ och gav 
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda 
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens 
önskan till mötes. 
 
Arbetsgruppens konkreta förslag är att teckna ett arrendeavtal med Borås 
Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till 
Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar till- 
och ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett 
hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra 
föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i 
hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena. 
 
Parallellt med Borås Baskets investering tar Borås Stad ansvar för arbetet med 
tillgänglighet och logistik i hallen, utgångspunkt är den förstudie som 
färdigställdes 2016. Prioritet i arbetet är toaletter och hiss i anslutning till 
läktaren och dess nya kök- och serveringsdel. 
 
Evenemangsarena i Borås 
Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan 
likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning 
till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband 
med sitt evenemang. 
 
Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000 
personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin 
lösning och kostnad unik i sitt sammanhang. 
 
I vårt uppdrag kring att skapa en ny evenemangsarena i Borås, har vi 
tillsammans med IF Elfsborg och Borås Basket utrett ett antal olika förslag. 
Bland annat har vi studerat en helt ny evenemangsarena, som har dockats ihop 
med Borås Arena som en möjlighet och med Boråshallen som ett annat 
alternativ. Båda förslagen är av olika anledningar inte längre aktuella. Det nu 
liggande förslaget är det mest realistiska, sett ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Uppdraget till Fritids- och folkhälsonämnden om en ny evenemangsarena bör 
avslutas och arbetet med en eventuell framtida evenemangsarena bör naturligt 
ingå i det långsiktiga strategiska arbetet för Borås. 
 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-05-21.  
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fasad mot motorvägen
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Kv "Boråshallen", Borås Stad
2019-05-02

Jan Lindberg

Utredningsskiss
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 
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Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0 
 

  

 

Boråshallen – ny evenemangsarena! 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att 
prioritera tillgänglighetsarbetet i Boråshallen samt teckna ett arrendeavtal med 
Borås Basket om ett nytt kök- med tillhörande serveringsdel i anslutning till 
läktaren i Boråshallen. 

Fritids- och folkhälsonämnden begär hos Kommunstyrelsen att uppdraget om 
en ny evenemangshall ska avslutas i samband med investeringen i Boråshallen.         

Sammanfattning  
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och 
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en 
serveringsdel i Boråshallen.  

Borås Basket har skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen - 
kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den 
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.  

Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer 
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i 
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva 
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära 
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar 
arrangemang i hallen. 

Fritids- och folkhälsonämnden såg positivt på Borås Baskets initiativ och gav 
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda 
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens 
önskan till mötes.  

Arbetsgruppens konkreta förslag är att teckna ett arrendeavtal med Borås 
Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till 
Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar till- 
och ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som 
godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett 
hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra 
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föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i 
hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena. 

Parallellt med Borås Baskets investering tar Borås Stad ansvar för arbetet med 
tillgänglighet och logistik i hallen, utgångspunkt är den förstudie som 
färdigställdes 2016. Prioritet i arbetet är toaletter och hiss i anslutning till 
läktaren och dess nya kök- och serveringsdel.         

Evenemangsarena i Borås 
Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan 
likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning 
till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband 
med sitt evenemang.  

Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000 
personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin 
lösning och kostnad unik i sitt sammanhang.  

I vårt uppdrag kring att skapa en ny evenemangsarena i Borås, har vi 
tillsammans med IF Elfsborg och Borås Basket utrett ett antal olika förslag. 
Bland annat har vi studerat en helt ny evenemangsarena, som har dockats ihop 
med Borås Arena som en möjlighet och med Boråshallen som ett annat 
alternativ. Båda förslagen är av olika anledningar inte längre aktuella. Det nu 
liggande förslaget är det mest realistiska, sett ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Uppdraget till Fritids- och folkhälsonämnden om en ny evenemangsarena bör 
avslutas och arbetet med en eventuell framtida evenemangsarena bör naturligt 
ingå i det långsiktiga strategiska arbetet för Borås.   

Beslutsunderlag 
1. Borås Baskets presentation 
2. Borås Baskets förslag till- och ombyggnad.                                
 

Samverkan 
Ärendet har i ett tidigt skede diskuterats med berörda kommunalråd för Fritids- 
och folkhälsonämndens ansvarsområde.                               

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
3. Borås Basket 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet.  

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-19 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00775 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

2019-09-05 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00775 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet.             

Ärendet i sin helhet 

Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin 

(PROTEKO) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i frågan om 

ansvarsfrihet för styrelsen.  

Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2018 jämte 

årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett negativt resultat, 

-4 940 tkr. Balansomslutningen är per balansdagen 9 105 tkr, med en soliditet 

(andel eget kapital) på 70 %. 

Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 

ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-09-30 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-30 

3. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2018, 2019-09-03  

Samverkan 

- 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
 

 

 

 

 

 

  



 

Skaraborgsvägen 3A, Box 55008, 50114 Borås • Telefon 033-41 01 07 
info@Proteko.se • www.Proteko.se 

Protekos verksamhetsår 2018 

 

För Stiftelsen Proteko har 2018 varit ett år där 

huvudfokus varit att bygga upp de 3 nya 

utbildningar inom Yrkeshögskolan som 

Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutade om i 

januari 2018 och som startat september 2018.  

 

Det är långsiktigt mycket positivt att efter flertalet 

år med noll beviljade utbildningar få Myndighetens 

gehör för näringslivets behov. Eftersom 

statsbidraget för utbildningarna baseras på antal 

studerande saknas intäkter motsvarande de 

kostnader som krävs för uppbyggnaden. 

Konsekvensen är tydlig i årets resultat.  

 

Parallellt med årets huvudfokus löper den 

strategiska planen, där inriktning på 

distansutbildningar online baserat på ett starkt 

varumärke är centralt. Denna strategi har inte fått 

förväntat genomslag och det finns därmed 

anledning till översyn. Styrelsen har därför i 

december 2018 inlett ett arbete med att utveckla 

planen. 

 

Strategi 

 

Dagens utbildningssystem står inför en rad 

utmaningar där framför allt traditionella system 

utmanas av nya aktörer; snabbrörligare, digitala 

och mer anpassade till näringslivets krav och med 

en högre grad av ”anställningsbarhet”. 

 

Synen på utbildning förändras också drastiskt – där 

kontinuerligt lärande ersätter den färdigutbildade 

experten. Proteko genom sitt varumärke Nordiska 

Textilakademin går här i bräschen för 

morgondagens utbildning: individualiserat 

program, nära företagen och studenten, för ett 

livslångt lärande.  

 

Att behålla och rekrytera rätt kompetens är en av 

företagens största framtidsutmaningar. Vår roll är 

att agera trygg och naturlig partner: en expert på 

morgondagens textila yrken. 

Vår affärsidé: 

”Vi säkerställer Sveriges textila kompetens.” 

Vårt kundlöfte: 

”Professionell textil kompetens.” 

Vår vision: 

”Top of mind inom yrkesinriktade textila 

utbildningar.” 

 

Ekonomiska nyckeltal 

 

Resultatet för 2018 är starkt negativt och präglas 

framför allt av kostnader kopplade till uppbyggnad 

av de nya utbildningarna, i form av lärare [-655] och 

marknadsföring [-311], samtidigt har intäkter från 

fristående utbildningar minskat, då dessa avslutats 

till förmån för yrkeshögskolan. Positivt är att 

organisationens driftkostnader fortsatt sänkts 

genom ett aktivt förbättringsarbete. Resultatet 

kommer förbättras betydligt under hösten 2019, då 

två utbildningsomgångar (8 klasser) är aktiva. Att 

jämföra med 2017, då 2 klasser fanns, dvs en 

fyrdubbling. 

 

 2018 2017 2016 2015 

Nettomsättn. 7540 7727 9953 8629 

Vinst/Förlust -4940 -5683 -3594 160 

Soliditet 70 86 95 94 

 

Yrkeshögskoleutbildning 

 

Stiftelsens utbildningar bedrivs under varumärket 

Nordiska Textilakademin och är framgångsrika såväl 

sett till att fler än 95% får jobb inom branschen, ett 

högt söktryck samt positiv återkoppling från de 

studerande och samverkande företag.  

 

Beslutet om start av 4 utbildningar är givetvis 

glädjande och positivt, men relativt kortsiktigt och 

medger inte möjlighet till någon långsiktig 

planering. Redan under 2019 skall 3 av 4 

utbildningar sökas igen och därmed är utsikterna 

osäkra avseende verksamhetsåret 2020. 

 

I och med starten av 4 utbildningar har också 

utbildningsidén, att maximera näringslivets 
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involvering och nytta, implementerats och 

utvecklats. Denna idé och process var något som 

kom till Stiftelsen genom förvärvet av Nordisk 

Designskola. 

 

Internationell inköpare  

inom textil, mode och funktion. 400 YH-poäng / 2 år 

 

Utbildningen som bedrivits i mer än 20 år beviljades 

3 starter med 35 studenter/start. Utbildningen är 

Stiftelsen mest etablerare och har ett högt söktryck 

(>7 sökande per plats). De studerande har en 

fortsatt mycket bra arbetsmarknad och företag ger 

en mycket positiv återkoppling.  

 

Internationell säljare inom textil, mode och funktion, 

400 YH-poäng / 2 år 

 

Utbildningen är helt ny och beviljades 2 starter med 

20 studenter/start. Söktrycket under våren 2018 var 

relativt lågt, vilket beror på att den inte är välkänd. 

När utbildningen startade var dock enbart 3 platser 

tomma. Efterfrågan av företagssäljare är stor i 

regionen och möjligheten till jobb bedöms mycket 

goda.  

 

Kvalitets- och produktionsutvecklare,  

400 YH-poäng/2 år  

 

Utbildningen är en återstart av utbildningen 

Kvalitetstekniker, med en möjlighet att fördjupa sig 

inom produktion. Den beviljades 2 starter med 25 

studenter/start. Söktrycket acceptabelt trots att den 

inte varit möjlig att söka under tre år. Eftersom 

utbildningen har ett viktigt fokus på Hållbarhet ses 

detta som anledningen till dess attraktivitet och 

samtliga platser är fyllda. Det är också tydligt att 

näringslivet i allt större utsträckning efter frågar 

denna typ av utbildning. Efterfrågan antas därför 

öka. 

 

Internationell designer inom textil, mode och funktion, 

400 YH-poäng/2 år  

 

En viktig utbildning för branschen och Stiftelsen är 

designutbildningen, då utbildningarna tillsammans 

ger en komplett bas för utbildningserbjudandet. 

Extra glädjande också då denna utbildning var en del 

av utbudet hos Nordisk Designskola som 

förvärvades under 2015. Utbildningen beviljades 2 

starter med 25 studenter/start. Söktrycket 

acceptabelt med hänsyn till att den tidigare inte 

tillhört Stiftelsens utbud. Alla platser tillsattes inför 

start. 

 

Fristående utbildningar & kurser 

 

Under 2017 lanserades en ny webshop 

(katalog.nordiskatextilakademin.se) för fristående 

utbildningar och kurser för att utveckla erbjudandet 

för det livslånga lärandet. Under 2017 har ett 10-tal 

kurser digitaliserats. Under 2018 har inte utbudet 

vidgats då försäljningen varit tveksam.  

 

Projekt 

Under året 2018 har Stiftelsen medverkat i ett antal 

projekt.  

 

• Projektet BOSS syftar till att utveckla 

branschmodeller för validering. Projektet är en 

realisering av några av de slutsatser som 

framkom i projektet Konfektion 4.0, där 

migrationens möjligheter utvecklats för att 

tillvarata de ca 2000 nyanlända textilares 

kompetens. Projektet BOSS fortsätter under hela 

2019 

• Projektet CREATEX har startats under 2018, men 

kommer ha sitt genomförande under 2018. 

Projektet vill ge unga designers en möjlighet att 

genom inspiration av det textila arvet skapa nya 

produkter. Här ingår som en del att digitalisera 

ca 100 mönster ut Textilmuseets samlingar. 

• Samverkansprojekt med näringslivet har också 

utvidgats och är en del av konceptet inom 

Stiftelsen utbildningar. Totalt under året har fyra 

samverkansprojekt drivits, varav J Lindeberg är 

det största. 
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Bolagen Kompetenspoolen i Sjuhärad AB & 

Proteko Läromedel AB 

 

Verksamheten i bolagen är mycket begränsad 

och är i praktiken vilande.  

  

 

Borås 2018-05-07 

 

 

Christian Lundell 

Verkställande Direktör 































Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Flytt av delar av samlingar från Biologiska museet 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar lämna bidrag med 471.500:- till Navet för att kunna 

flytta delar av Biologiska museets samlingar till Navets lokaler.       

Datum 

2019-09-11 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00500 1.3.1.2 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 

Datum 

2019-09-06 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00500 1.3.1.2 

  

 

Flytt av delar av samlingar från Biologiska museet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lämna bidrag med 471.500:- till Navet för att kunna 

flytta delar av Biologiska museets samlingar till Navets lokaler.        

Ärendet i sin helhet 

2002 lämnade Bäckängsskolan över ansvaret för Biologiska museet till Navet, 

som då organisatoriskt tillhörde Borås Stad. Biologiska museet fortsatte att 

användas för artkunskap på gymnasiet. 

Navet har en lokal som kan användas för att ställa ut djuren från Biologiska 

museet och personal för att kunna visa djuren i sitt pedagogiska uppdrag i 

Naturskolan.  

Bidrag önskas för att kunna flytta, strukturera upp och bygga upp 

utställningsmiljöer. Total utgift för flytten och uppbyggnaden är 635.500:- och 

Navet bidrar själva med 164.000:-. Något ytterligare driftbidrag behövs inte. 

Bidraget ligger inom Kommunstyrelsens ram på 5 mnkr för oförutsedda 

kostnader och utgifter. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Lotta Johansson, Navet, 2019-03-19 

   

 

Beslutet expedieras till 

1. Navet, Lotta Johansson, lotta.johansson@navet.com 

 

 

[Namn]  

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Navet - en utställning om Sveriges däggdjur och fåglar 
 
Bakgrund 
2002 lämnade Bäckängskolan över ansvaret för Biologiska museet till  NAVET. Navet ingick 
då organisatoriskt i Borås Kommun och Utbildningsnämnden.  
Innan NAVET tog över ansvaret togs beslutet att utveckla Naturskolan på Rya åsar. Man sa 
då att det är en ny tid som kräver nya insatser för att väcka intresse för biologi. Biologiska 
museet fortsatte att användas för artkunskap på gymnasiet.  
2002 arbetade en biolog på Naturskolan/biologiska museet, han slutade och NAVET 
rekryterade två biologer som arbetade tillsammans 150% med att få igång Naturskolan. 
2004 anställdes den nuvarande biologen, Erik Vikstrand. Han är anställd på NAVET men 
lönen betalas av Utbildningsnämnden, idag 55% tjänst.  
 
Samlingarna från Biologiska museet  
 
I beskrivningen nedan utgår vi ifrån att djuren från det tidigare Biologiska museet i Borås har  
flyttats till Navet, Science center under maj 2019. Några större däggdjur som varg och bäver 
måste finnas på annan plats och behöver återgå till samlingen, ingår i det Biologiska museet. 
Naturhistoriska museet som har gjort en inventering har tydligt uttryckt vikten av att hålla 
samman samlingarna. Bifogas  
 
Navet har en lokal som kan användas att ställa ut alla djur från det Biologiska museet. Det 
behöver alltså inte tillkomma ytterligare driftsbidrag till hyran. Vi kan klara detta inom 
befintlig lokalyta och med den personal som redan finns på Navet. Lokalen kräver dock att 
man specialbygger hyllor skåp som djuren visas i.  
Det krävs investeringskostnader i form av personalkostnader och material till hyllor, 
belysning och glas framför hyllorna. 
 
Personal: 

 Biolog, för strukturering av djuren för att visa biologisk mångfald och evolution är 
Erik Vikstrand betald av Borås stad genom utbildningsförvaltningen 55% tjänst 

 Utställningsdesigner Helene Berntsson anställd på Navet arbetar med externa 
uppdrag eller nya utställningar som finansieras med projektmedel 

 Snickare, tekniker Hamit Bytigi anställd på Navet arbetar med externa uppdrag eller 
nya utställningar som finansieras med projektmedel 

 
Material: 

 Hyllor ca 120 m  

 Glasfönster öppningsbara ca 12 enheter 

 Belysning 

 Glasmontrar till minimiljöer 

 Utställning med fotografier och text om det gamla Biologiska museet 
  
 
 
 
 



Kostnader 
 

Personal Navet  Borås Stad 

Erik Vikstrand 2 månader 104 400  

Helene Berntsson 4 veckor  59 500 

Hamit Bytigi, tekniker snickare  152 000 

Pedagogtid 60 000  

Material   

Hyllor 120 m   

Glas  Ca 150 000 

Glasmonter portabel  60 000 

Belysning  Ca 50 000 

 164 000 471 500 

 
 
Borås 2019-03-19 
 
Lotta Johansson 
Navet 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ombyggnation Björkhöjdskolan, Samariten 11 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende  

Samariten 11, Klinikvägen 48 för Grundskole- och Förskolenämnden. Avtalet 

gäller från och med 1 januari 2020 med en avtalstid på 15 år och en årlig 

hyresnivå på 21 493 548 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 

Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget. 

Datum 

2019-09-20 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-23 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-25 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00733 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-09-18 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E6 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00733 2.6.1.1 

Kommunfullmäktige 

Ombyggnation Björkhöjdskolan, Samariten 11 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 

Samariten 11, Klinikvägen 48 för Grundskole- och Förskolenämnden. Avtalet 

gäller från och med 1 januari 2020 med en avtalstid på 15 år och en årlig 

hyresnivå på 21 493 548 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 

Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget.    

Ärendet i sin helhet 

Borås stad förhyrde 2016 hela fastigheten Samariten 11. Sedan tidigare var 

Skogsängens förskola placerad i fastigheten som sedan även kompletterats med 

Skogsängen mini. Fram till sommaren 2019 har Björkängsgymnasiet, före detta 

Tullengymnasiet bedrivit sin verksamhet i fastigheten. Denna verksamhet har 

flyttat och lämnat plats för en utökning av Björkhöjdskolan som utöver sina 

befintliga ytor även tar över gymnasiets tidigare ytor. I fastigheten finns även 

CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärans de. Lokalerna kommer även att användas 

som evakuering för Myråsskolans klass 4-6 under vår- och höstterminen 2020. 

För att fastigheten utöver befintlig förskoleverksamhet skall kunna fungera som 

en fullgod F-9 grundskola behöver fastigheten anpassas avseende följande 

projekt: 

 Renovering, uppdatering och uppgradering av nuvarande

mottagningskök till ett tillagningskök.

 Anpassning av utemiljön så att den blir mer anpassad för mindre barn

och deras behov.

 Ombyggnad som innefattar anpassningar utöver befintliga lokaler till

grundskola även specialsalar i form av trä- och textilslöjd, NO, musik,

bibliotek samt hemkunskapssalar.

Elevkapaciteten är för närvarande 120 barn i Björkhöjdskolans årskurs F-1. 

Skolan planeras att vara färdigställd höstterminen 2021 och beräknas då ha en 

elevkapacitet på 378 barn i årskurs F-6 samt 324 barn i årskurs 7-9. 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 

21 493 548 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 15 år från och med 1 

januari 2020. 

Grundskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som 

uppgår till 9 568 230 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Förskolenämnden kommer att debiteras en oförändrad årlig schablonkostnad 

som uppgår till 3 433 593 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om ombyggnation av Björkhöjdskolan,

Samariten 11, 2019-08-20

2. Korrigerad handling enligt delegation avseende Lokalförsörjningsnämndens

beslut om ombyggnation av Björkhöjdskolan, Samariten 11, 2019-08-20

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 











Förslag 

Befintliga hyresavtal, FN, GRN,GVUX 
Fastighet Samariten 11 

Adress Klinikvägen 48 

Hyresvärd Hemsö 

Yta 10 346 kvm 

Hyra med index 12 720 406 kr 1 232 kr/kvm 

Tilläggsavtal 3 662 109 kr 353 kr/kvm 

Total hyreskostnad 16 407 515 kr 1 585 kr/kvm 

Index 80 % KPI 

Avtalslängd 15 år 9mån uppsägning 5 års förlängning 

Till och med 2031-09-30 

Moms Exkl. 

Nuv. Hyra (brukarnämnder) Gym. & Vux. nämnden Förskolenämnden Grundskolenämnden 

Yta 6 660 kvm 1 857 kvm 1 830 kvm 

Klass Ny Ny Ny 

Schablonhyra 1 237 kr/kvm 1 849 kr/kvm 1 127 kr/kvm 

Årshyra 8 238 420 kr 3 433 593 kr 2 062 410 kr 

Totala intäkter Årshyra 13 734 423 kr 1 328 kr/kvm 

Nytt avtal, inkl. tilläggsavtal, GRN, FN 
Fastighet Samariten 11 

Adress Klinikvägen 48 

Hyresvärd Hemsö 

Yta 10 346 kvm 

Hyra 21 493 548 kr/år 2 077 kr/kvm 

Index 80 % KPI 

Avtalstid 15 år 9 mån uppsägning 5 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2020-01-01 

Moms Exkl. 

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer 

Hyra enligt nytt avtal (brukarnämnder) Grundskolenämnden Förskolenämnden 

Yta 8 490 kvm   1 857 kvm 

Klass Ny Ny 

Schablonhyra 1 127 kr/kvm 1 849 kr/kvm 

Årshyra 9 568 230 kr 3 433 593 kr 

Totala Intäkter Årshyra 13 001 823 kr Ca 1 257 kr/ kvm 

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering 





Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 

Borås Bergsäter 1:1 (del av), Backadalstigen för Förskolenämnden preliminärt 

från och med 1 juni 2021 med en avtalstid på 15 år och en årlig hyresnivå på 

3 365 833 kr. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden 

godkänner avtalsförslaget.        

Datum 

2019-09-20 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-23 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-25 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00734 2.6.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-09-18 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E7 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

Kommunfullmäktige 

Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 

Borås Bergsäter 1:1 (del av), Backadalstigen för Förskolenämnden preliminärt 

från och med 1 juni 2021 med en avtalstid på 15 år och en årlig hyresnivå på 

3 365 833 kr. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden 

godkänner avtalsförslaget.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22 -- 23 godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Bergsäter, 

del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), för kommunal verksamhet preliminärt under 

perioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2034 med en hyresnivå på 2 

571 500 kronor. Förskolenämnden tillstyrkte förslaget 2018-01-10.  

Avtalet skrevs med dåvarande projektägare Västbostad, Borås Bergsäter 

Fastighetsbolag. Sedan 2018 har Cernera Fastigheter AB övertagit projektet. 

Preliminärt startdatum för hyresavtalet var vid tecknande 2019-08-01. Sedan 

dessa har projektet tillfälligt pausats för att nu åter startas upp. I det nya avtalet 

tillkommer ett tilläggsavtal avseende kostnader för förskolegård samt lås, larm- 

och passeranläggning. Preliminärt tillträdesdatum är 2021-06-01.  

Förskolan kommer att ha 9 hemvister med plats för 120-140 barn samt 

tillagningskök. Enligt förskoleförvaltningen kan förskolan tillgodose platsbehov 

från områdena Trandared och Centrum. Dessutom planeras byggnation av 530 

bostäder inom kvarteret Åkermyntan på Bergsäter. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 3 365 833  

kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 15 år preliminärt från och med 1 

juni 2021. 

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 

till 2 773 500/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 



Borås Stad 
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Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om Backadalen förskola, Bergsäter, ny

förskola

Magnus Tom Andersson

Kommunalråd        Ekonomichef 

Widén 









Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Projekteringsframställan för utbyggnad kök, 

Trandaredskolan, Hjulet 3 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att 
Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera 
för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Hjulet 3. 

Datum 

2019-09-20 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-09-23 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-09-25 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00746 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-09-18 Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Projekteringsframställan för utbyggnad kök, 

Trandaredskolan, Hjulet 3 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att 
Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera 
för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Hjulet 3. 
            

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 augusti 2019 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under försättning att Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

utbyggnad kök, Trandaredskolan, Hjulet 3. Investeringsutgiften beräknas till 

13 900 000 kronor. 

 

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har idag inte den kapacitet och 

arbetsmiljö som erfordras samt har inte de ytor som krävs för att förvara 

råvaror. För att erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som 

klarar dagens behov behöver köket byggas ut. 

 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2019 

till ett belopp av 6 500 000 kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 

investeringsbudget 2020 är projektet utökat till 13 900 000 kr. Enligt uppgift 

från lokalförsörjningsförvaltningen beror förändringen på att avsättning i 

investeringsbudget 2019 var en bedömning utifrån då kända fakta. 

Projekteringsframställan bygger på det underlag som framkommit i förstudien 

där omfattningen ökat för att klara hela skolans behov utifrån alla funktioner, 

exempelvis ett nytt fläktrum. 

 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan från Lokalförsörjningsnämnden 

   

Tom Andersson 

Kommunalråd 
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   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 













 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Sjöbovallen ombyggnad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av 

Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 tkr.  

 

 

 

Datum 

2019-09-20 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

 Tillstyrkes  

 Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

 Tillstyrkes  

 Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00748 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-09-11 Magnus Widén  

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av 

Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 tkr.  

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71.   

Fritids- och folkhälsonämnden begärde 2017-07-03 att 

Lokalförsörjningsnämnden utför en förstudie för ny-/ombyggnad av 

omklädningsbyggnad på Sjöbovallen. Projektet upptogs därefter i Borås Stads 

investeringsbudget 2019 med en budget om 15 500 000 kr. I Lokalförsörjnings-

nämnders förslag till investeringsbudget 2020 finns projektet upptaget med en 

utökad budget om 17 500 000 kr.  

Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och 

byggnadstekniskt skick. Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det 

finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och 

omklädningsrum. 

Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och fotbollsklubben. Genom att riva modulbyggnaderna 

och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad 

så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omklädningsrum uppfyller 

också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total nybyggd BTA blir ca 682 

m². Projektering september - december 2019. Byggstart hösten 2020 med 

inflyttning våren 2021. Jämfört med förstudien som låg till grund för det 

gällande budgetbeslutet i KF har det tillkommit en hårdgjord parkeringsplats 

med handikapplatser och att funktionsytorna (dvs större ytor för att klara fler 

personer) har ökat. Bedömningen från Lokalförsörjningsnämnden och med 

hänsyn tagit till tidigare liknande anbudspriser är att objektets budget behöver 

ökas med 2 000 tkr till sammanlagt 17 500 tkr 

Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien inte styrt mot den av 

Kommunfullmäktige avsatta totalutgiften på 15 500 tkr utan landat i en 

totalutgift som är 2 000 tkr högre. Kommunstyrelsen bedömer dock att de 



Borås Stad 
Sida 
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tillkomna åtgärderna som parkeringsytor och ökad tillgänglighet är rimliga i 

sammanhanget. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att 

godkänna ett projekteringsuppdrag som bygger på en totalutgift för projektet på 

17 500 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse

2. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

2. Fritids- och folkhälsonämnden

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Ekonomichef 

Magnus Widén













 

 
 

 

Instans

Kommunstyrelsen  

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Framställan för Kommunfullmäktiges ställningstagande 
- förvärv av del av fastigheten Lundby 1:7 Borås 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Industribyggnader i Borås ABs investering i en 3500 kvadratmeter stor byggnad 
på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på ca 
48 miljoner kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till 
investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.            

 

 

 

 

Datum 

2019-09-26 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2019-00356 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widén 
 
Datum 

2019-09-26 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E10



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
 

 

Magnus Widén
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida

1(2) 
Datum

2019-09-30 
Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00356 1.2.4.0

  

Kommunfullmäktige 

Framställan för Kommunfullmäktiges ställningstagande 
- förvärv av del av fastigheten Lundby 1:7 Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Industribyggnader i Borås ABs investering i en 3500 kvadratmeter stor byggnad 
på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på ca 
48 miljoner kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till 
investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.            

Sammanfattning 

IBAB har begärt att få förvärva fastigheten Lundby 1:7 och uppföra en byggnad 
på 3500 kvadratmeter byggnadsyta för familjeaktiviteter. Bolaget har tecknat en 
avsiktsförklaring med en extern hyresgäst som skall driva verksamheten. 
Byggnadsinvesteringen beräknas till 48 miljoner kronor. Bolagets begäran om 
att förvärva fastigheten/marken behandlas i särskilt ärende.           

Ärendet i sin helhet 

 

Bakgrund 

Industribyggnader i Borås AB avser att uppföra en byggnad med ett center för 
familjeaktiviteter på fastigheten Lundby 1:7. Byggnaden skall uppföras där 
nuvarande Rotundan ligger, som skall rivas. Bolagets styrelse har på 
styrelsemöte 190326 beslutat tillskriva Kommunfullmäktige och skrivelsen har 
inkommit 190401. I enlighet med bolagsordning och ägardirektiv bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen.  

Detta ärende behandlar endast investeringen i byggnad och bolagets begäran att 
förvärva del av fastigheten Lundby 1:7 behandlas i särskilt ärende. Troligen 
kommer bolaget att få arrendera marken av staden. 

Investeringen i byggnaden beräknas uppgå till 48 miljoner kronor. 
Byggnaden/hallen kommer att vara 3500 kvadratmeter byggnadsyta. Bolaget 
har tecknat en avsiktsförklaring med en hyresgäst om att hyra lokalen. 

Bolaget beräknar starta projektet omgående efter fullmäktiges beslut med 
planerad verksamhetsstart hösten 2020.  
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Redan från början räknar bolaget med ett positivt kassaflöde. Kalkylen bygger 
på 33 års avskrivning. Finansieringen av investeringen ryms med god marginal 
inom nuvarande lånelimit hos stadens internbank.  

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Projektet att uppföra en byggnad som skall användas som ett center för 
familjeaktiviteter får anses ligga inom ramen för IBABs ägardirektiv som bl.a. 

 

Kommunstyrelsens ställningstagande till investeringen på 48 miljoner kronor 
görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. Den presenterade 
kalkylen visar ett överskott, men på längre sikt kan det finnas risker om det t.ex. 
inte går att omförhandla hyresvillkoren till acceptabla nivåer när första 
avtalsperioden löper ut efter 12 år. Det är också av största vikt att bolaget gör 
en noggrann motpartsbedömning av hyresgästen som tecknar hyresavtalet. 

Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets/investeringens 
affärsmässighet, utan förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga 
grunder de har att följa. 

   

Beslutsunderlag 

1. Brev från IBAB, 190326 
2. Protokoll från styrelsesammanträde, 190326   
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 











 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrby: 

Garvaren 15 m.fl, Kronängsparken 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00766 214 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-09-02 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00766 214 

  

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrby,  

Garvaren 15 m.fl, Kronängsparken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 

avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor 

sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny 

fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya 

bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i 

olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en 

sammanhållen park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att 

befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget               

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 

flera, Kronängsparken, BN 2017-1683, 2019-08-30 

2. Planbeskrivning inklusive samrådsredogörelse (uppslag), 2019-08-30 

3. Plankarta, 2019-08-30  

4. Bilaga 1, Sociala perspektiv, 2019-08-30 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelamnn 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se




Detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 med flera, Kronängsparken

BN 2017-1683Dp Granskning
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Sammanfattning
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens 
syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kron-
ängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen 
gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och 
tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås 
nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till 
en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. 
För att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan 
bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Detaljplanen var ute på samråd 2 den 16 april - 21 maj 2019. 
En sammanfattning av vilka synpunkter och vilka justeringar 
som gjorts inför granskning finns i utlåtandet, längst bak i 
denna planbeskrivning.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny 
förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen 
park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny 
fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna 
ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del 
av Norrby. För att skapa en bra helhet och en sammanhållen 
park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att 
befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Planområde
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består 
idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt 
ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet 
omges av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt 
sydväst. Järnvägen går i en böj och avgränsar planområdet i 
norr. 

Planområdet är drygt 7 hektar stort och Borås Stad äger 
stora delar av marken. Kvarteren Järnbäraren och Bagaren 
med befintliga bostäder ägs av AB Bostäder. Inom området 
arrenderar Borås parkeringsbolag ett område med mark-
parkering vid Västmannagatan. Markparkeringen mellan 
Dalbogatan och järnvägen har upplåtits till AB Bostäder med 
ett polistillstånd. Idag finns även ett skötselavtal som reglerar 
att AB Bostäder sköter delar av kommunens mark.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplanerna P666 (laga kraft 1976), P298 
(laga kraft 1963), P275 (laga kraft 1961) och P90 (laga kraft 
1934). Delar av området omfattas också av bestämmelser om 
fastighetsindelningar (tidigare benämnt tomtindelningar) från 
1963 respektive 1961.

Garvaren 30 - där fotbollsplan, parkeringsplatser med mera 
finns - är planlagd för allmänt ändamål men används som 
park. Garvaren 15 - där Norrbyhuset ligger - är också plan-
lagd som allmänt ändamål, men byggrätten är begränsad med 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 16 augusti 2019. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Dalbogatan

Norrby Tvärgata

Billdalsgatan

Bäckeskogsgatan

Västr
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Ortofoto med gatunamn och fastighetsbeteckningar.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

ytor som inte får bebyggas och med en högsta byggnadshöjd 
på 8 meter. Där idrottsplatsen planeras finns idag byggrätter 
för bostäder. Där förskolan med bostäder ovanpå planeras är 
det idag planlagt för park. Kullen är planlagd som park. Där 
de befintliga och nya parkeringsplatserna planeras är det i 
gällande plan park. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut §234 Lokalför-
sörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera 
en förskola för sex avdelningar på fastigheten Garvaren 15 
under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med 
mera kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljpla-
neändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden 
vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreations-
värden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut 
§300 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för att möjliggöra en större förskola i 
området. 

Parallellt med förskolans uppdrag har Borås Stads budgetar 
för 2018 och 2019 gett ett uppdrag till Fritids- och folkhälso-
nämnden att i samverkan med Tekniska nämnden genomföra 
en förstudie samt prioriterad satsning på en aktivitetsplats 
på Norrby, likt den som finns på Sjöbo i norra änden av 
Sjöbogatan.

På grund av uppdragets komplexitet och de många olika 
parter som behöver medverka i arbetet kom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen fram 

till att arbetet med detaljplanen skulle inledas med en gemen-
sam projektstudio. Målsättningen var att tidigt involvera alla 
inblandade parter och komma överens om en gemensam 
visionsbild för området. 

Förslaget som togs fram under projektstudion innebär en 
sammanhållen yta med funktionsuppdelat innehåll. En tanke 
har varit att förstärka redan etablerade ytor, stråk och mötes-
platser. Förslaget innebär att den nya förskolan istället för att 
byggas ihop med Norrbyhuset på Garvaren 15 placeras som 
en fristående byggnad i området tillsammans med bostäder.

Ett samrådsförslag togs fram under 2018 och 2018-09-28 
beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 
oktober 2018 – den 4 november 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Under samrå-
det kom det in synpunkter som ledde till att planförslaget har 
arbetats om och ändrats i en sådan omfattning att det gjordes 
ett nytt samråd. 

Ett bearbetat samrådsförslag togs fram under vintern 
2018/2019 och 2019-04-12 beslutade planchefen i beslut 
§pl 2019-03 via delegation att sända planen på samråd 2. 
Samråd 2 pågick under tiden 16 april - 21 maj 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse 2.  

Preliminär tidsplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2018 
Samråd 2 Andra kvartalet 2019 
Granskning Tredje kvartalet 2019 
Antagande Fjärde kvartalet 2019 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2019

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

Byggstart för förskolan med bostäder ovanpå är beräknad till 
2020 med ett färdigställande 2021. Bostäderna på kullen har i 
dagsläget ingen planerad tid för byggstart.
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Befintlig grusväg upp på kullen, sett från söder.

Utsikt från kullen ner mot befintliga hus på Billdalsgatan.

En del av parken idag. Till höger i bild syns befintlig fotbollsplan.

Befintliga boulebanor och sittplatser i en del av parken.

2. Kronängsparken
Historik och parken idag
Kronängsparken innehåller många olika funktioner redan 
idag. Parken är dock uppdelad och saknar ett tydligt 
sammanhang. Parken separeras av stora ytor för biltrafik, 
stängsel och mycket växtlighet som på vissa platser bidrar till 
mörka och potentiellt otrygga platser. Parken har länge varit 
en samlingspunkt och mötesplats för invånarna i stadsdelen 
Norrby. Fram till 1958 låg en fotbollsplan, forna Norrbyval-
len, i kvarteret Bagaren.

Under 2000-talet anlades en fotbollsplan på samma plats som 
den ligger idag, till en början med grus men numera med 
konstgräs. En utgångspunkt var redan då att stärka möjlig-
heten till spontanidrott i stadsdelen. Fotbollsplanen används 
idag av olika föreningar för organiserade fotbollsträningar 
och närliggande skolor använder ytan för sina idrottslektio-
ner. Fotbollsplanen används också till spontanaktivitet under 
större del av dagen.

För några år sedan byggdes den lekplats som ligger framför 
husen på Dalbogatan. Lekplatsen är mycket populär men 
upplevs av många som för liten. Borås Stad för statistik på 
antal barn per lekplats och på Norrby finns för lite lekplatsyta 
i förhållande till antal barn i området.

Norrbyhuset
Norrbyhuset ligger i kärnan av parkområdet och fungerar 
som en viktig mötesplats i stadsdelen. I Norrbyhuset finns 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och 
café. I Norrbyhuset finns också lokaler för särskilda aktivite-
ter och arrangemang. Norrbyhuset fungerar som ett nav för 
samverkan i området och använder sig ofta av Kronängspar-
ken för olika evenemang och aktiviteter. På våning två finns 
idag en förskola med två avdelningar som har sin lekyta åt 
öster, mot kullen. 

Vad är nästa steg?
I detaljplanen regleras markens användning till park och 
idrottsplats, vilket skapar möjlighet och rättighet att utforma 
den på flera olika sätt. I planbeskrivningen beskrivs de 
tankar som just nu är utgångspunkter i arbetet. Parallellt med 
detaljplaneprocessen arbetar Tekniska förvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen med exakt utformning 
av området. I det arbetet kommer mycket av den input som 
de boende på Norrby själva lämnat i olika sammanhang att 
vara utgångspunkter (läs mer om detta i kapitel 3. Sociala 
perspektiv samt i bilaga 1).

Innehåll och funktioner
Under projektstudion togs en sammanhållen vision för områ-
det fram som bygger på både uppdraget för förskolan och 
aktivitetsplatsen, de bärande idéerna från Cultural planning 
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och de tillfälliga mötesplatserna som tidigare har anordnats i 
området (läs mer om det i kapitel 3. Sociala perspektiv samt 
i bilaga 1). Förslaget innebär en sammanhållen parkyta med 
funktionsuppdelat innehåll. En tanke har varit att förstärka 
nuvarande funktioner, ytor, stråk och mötesplatser. 

Förskolan är tänkt att bli en del av parkens helhet och parken 
blir en förlängning av förskolegården. Lekplatsen som ligger 
utanför förskolans gård blir då tillgänglig en större del av 
dagen och för fler än bara förskolebarnen. Detta innebär att 
lekplatsen måste bli stor till yta och variera i innehåll. 

Kronängsparken kan få ett nytt utseende och blir då en 
bättre och mer inkluderande mötesplats för alla, både 
gammal och ung, tjej som kille. Parken ska vara till för hela 
familjen oavsett om man vill spela fotboll, träffa sin kompis, 
röra på sig eller bara ta en kaffe i solen. Parken ska inte ha 
skarpa gränser utan bygga på ett helhetstänkande. Däremot 
delas parken in i olika tydliga funktioner för att stimulera och 
passa besökarens intresse och humör. De olika funktionerna 
samspelar med varandra och alla knyter an till parkens 
mittpunkt – en mötesplats. I följande rubriker beskrivs 
området baserat på de zoner som visas i bilden nedan. 

Under det första samrådet inkom många synpunkter kring 
fotbollsplanen som finns i området idag, och planförslaget 

är nu omritat för att tillgodose dessa synpunkter. Zonerna 
är omflyttade och det ges utrymme för en fotbollsplan med 
sjumannamått. Fotbollsplanen planläggs som idrottsändamål 
för att möjliggöra uthyrning för exempelvis organiserad 
träning. Övrig mark planläggs som allmän plats - park. Det 
innebär att området i huvudsak är till för spontan vistelse i 
form av lek, sport, vila med mera. 

    Förskola och bostäder
Här planeras för en förskola med sex avdelningar med bostä-
der ovanpå. Byggnaden placeras i anslutning till Dalbogatan 
och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Förskolan 
får en mindre gård i direkt anslutning till huset men har 
hela Kronängsparken att leka i. På kvällar och helger kan 
förskolegården nyttjas av alla. Eftersom förskolan endast får 
en liten egen gård läggs stor vikt vid utformningen av den del 
av parkområdet som ligger närmast förskolan, det vill säga 
zonen Aktivitet och liv. 

Det regleras inte i detaljplanen men det är positivt om bostä-
derna som byggs blir studentlägenheter. Högskolan i Borås 
växer, bland annat med polishögskolan, och det finns ett 
stort behov av studentlägenheter i kommunen. Norrby ligger 
mycket nära högskolan med bra förbindelser för gående och 
cyklister. Läs mer om själva byggnaden i kapitel 4. Bebyggelse.

Skiss över området, med zoner som symboliserar hur det kan fyllas med olika funktioner. 
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    Rörelse
I området planeras för en idrottsplats med en fotbollsplan 
med sjumannamått. För att gynna fler sporter och spontani-
drott kan till exempel basketkorgar placeras på långsidorna. 
Topografin i slänten mot söder utnyttjas för att bygga en 
öppen läktare utan baksida. Utöver fotbollsplanen är detta ett 
område som präglas av mycket rörelse – springa, studsa, spela 
och klättra. 

Idag används konstgräsplanen i området bland annat av 
föreningar för organiserad fotbollsträning. När parken byggs 
om och en ny fotbollsplan anläggs kommer det även fortsätt-
ningsvis vara möjligt för idrottsföreningar, skolor och andra 
att hyra och nyttja planen.

    Bostäder
Upp mot kullen är det svårt att skapa offentliga ytor som 
befolkas och upplevs trygga dygnet runt, då det ligger avsides 
och har snårig vegetation. Genom att placera bostäder – 
gärna i form av suterrängbyggda radhus med små trädgårdar/
täppor åt söder – skapas liv och rörelse och en ökad trygghet 
på kullen. Läs mer om dessa bostäder i kapitel 4. Bebyggelse.

    Aktivitet och liv
Zonen aktivitet och liv placeras nu i anslutning till förskolans 
gård och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Här 
planeras för lek och aktiviteter för stora och små och ska 
vara en naturlig plats för både förskolans barn och för andra 
på Norrby. Denna del av parken är en bra plats att testa 
konceptet ”bemannad parklek”, vilket innebär att personal 
finns tillgänglig eller håller i aktiviteter för barn. Norrbyhuset 
blir då en naturlig utgångspunkt.

Inspirationsbilder område ”Aktivitet och liv”. Inspirationsbilder område ”Rörelse”.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 9

    Ro
Här skapas utrymme att sitta ner, själv eller med andra, ta det 
lugnt, reflektera eller bara njuta av stunden. Sinnesupplevelser 
står i centrum och här planeras för mycket grönska, blommor 
och kanske en vattenspegel att vila ögonen på.

    Norrbyhuset
När Kronängsparken växer kan Norrbyhuset växa och bli en 
ännu starkare mötesplats och samlingslokal för både boende 
och föreningar. Om Norrbyhuset byggs ut skapas möjlighet 
till fler aktiviteter och ett utökat bibliotek och café. Norrby-
huset kan anpassas för fler målgrupper och tillgängligheten 
öka. Norrbyhuset kan utöka sin verksamhet utomhus i alla 
väderstreck runt byggnaden.

Inspirationsbilder område ”Ro”. Inspirationsbilder område ”Mötesplats”.

    Mötesplats
Mötesplatsen är tänkt att vara Kronängsparkens mittpunkt. 
Här möts alla parkens vägar, vilket gör det till en naturlig 
träffpunkt i området. Här är tänkt att finnas plats att sitta 
kring långbord och väderskyddat. Det ska även finnas plats 
att anordna arrangemang, stora som små, såsom midsom-
marfirande, marknader, uppträdanden och loppisar. Platsen 
sjuder stundtals av liv men här finns också utrymme att sitta 
ner, titta på aktiviteter som pågår runtom, eller kanske spela 
schack med en vän.
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Entrépunkter och stråk
På grund av befintlig byggnation och topografi går det att 
identifiera fem huvudsakliga entréer till området. För att 
stärka området är det viktigt att lägga extra fokus här så att 
entréerna blir tydliga och upplevs välkomnande. De fem 
entréerna har dock olika funktion och kan med fördel ges 
olika utformning. Entréerna är baserade på och beroende av 
stråken som leder till och sträcker sig genom området. Det är 
därför viktigt att också lägga fokus och omsorg på utform-
ningen av stråken. Stråken tillför området liv och rörelse och 
måste upplevas som självklara när området är utbyggt.  
Detta är aspekter som tas med i arbetet med parkens exakta 
utformning.

3. Sociala perspektiv
Det sociala perspektivet är en av de absolut viktigaste 
utgångspunkterna i omvandlingen av Kronängsparken och 
byggnationen av en förskola och fler bostäder i området. 
Detaljplanen har formats för att stärka de positiva kvaliteter 
som området har idag men även utifrån de utmaningar och 
behov som finns. Det fortsatta arbetet med att fylla parken 
med innehåll kommer att utgå ifrån samma tankesätt och 
med målsättningen att minska den upplevda och faktiska 
otryggheten i området. 

Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen
Det har sedan flera år tillbaka gjorts arbete och forskning 
kopplat till Norrby. Några av dessa arbeten har särskild 
relevans för arbetet med Kronängsparken och aktuell detalj-
plan. Dessa listas nedan: 

 » Cultural Planning (2011-2012).

 » Tillfälliga mötesplatser (2013 och 2015).

 » Trygghetsvandringar (2016, 2017 och 2018).

Viktiga stråk och entréer.

60m40200
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 » Norrbydagen (Norrbydagen sker återkommande, men 
2018 fanns vi på plats för att prata om Kronängspar-
ken).

 » Boendemöten och samrådsmöten. Boendemöten sker 
återkommande, men i samband med mötet hösten 
2018 hade vi också samrådsmöte för detaljplanen och 
fanns på plats på boendemötet för att prata om Kron-
ängsparken, svara på frågor och ta emot synpunkter. 
I samband med boendemötet våren 2019 hade vi ett 
nytt samrådsmöte när detaljplanen var ute på samråd 2. 
Även då fanns vi på plats på boendemötet för att prata 
om och svara på frågor om Kronängsparken.

 » Dialog med elever Särlaskolan, Byttorpskolan och 
Hestra Midgårdskolan (2019).

Resultaten från dessa tillfällen har utgjort och kommer att 
utgöra viktigt underlag i utformningen och omvandlingen 
av Kronängsparken med omnejd. I bilaga 1 till planbeskriv-
ningen beskrivs resultaten av dessa arbeten lite mer utförligt. 
I bilagan finns också en reflektion från Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS).

4. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur, stadsbild, gestaltning
Stadsdelen Norrby har en skiftande bebyggelsestruktur, 
med alltifrån storskaliga hus till mindre radhus. Befintliga 
bostadshus mot järnvägen i norr är höga lamellhus, med nio 
våningar, medan de bostäder som angränsar till planområdet 
i söder är lägre, med tre-fyra våningar. Norrbyhuset är 
utmärkande i området genom att vara en förhållandevis låg 
byggnad med sina två våningar.

Befintlig bebyggelsestruktur bibehålls och förstärks genom 
detaljplanen. Kronängsparken tillåts breda ut sig och ramas 
in av de nya byggnaderna för förskolan samt bostäderna på 
kullen. De byggrätter som tillåts i detaljplanen är placerade 
för att rama in parkområdet. Det skapar en slags rumslighet i 
parken och kan bidra till en ökad trygghet i området. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse som tillåts i planområdet består av förskolan 
med möjlighet till bostäder ovanpå samt nya bostäder på 
kullen. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga mindre 
komplementbyggnader såsom sophus, cykelförråd och 
liknande intill de befintliga bostadshusen i kvarteret Bagaren 
och Järnbäraren samt att bygga ut och på Norrbyhuset. 
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Förskolan med bostäder ovanpå hamnar ungefär där lekplatsen är idag. Befintligt hus till höger i bild. På den idag öppna ytan framför byggs ny lekplats och aktivitetsytor.

Enkel modell som visar placering av förskolan med bostäder ovanpå, totalt fem våningar. Sett från Dalbogatan, med Kronängsparken rakt fram i bild. Observera att alléträd 
på denna visualisering redovisas i halv storlek. Träden är i verkligheten ungefär lika höga som byggnaden. 

DALBOGATAN

2019 - 06 - 2711 av 13NORRBY: KV. GARVAREN 15   

SETT FRÅN DALBOVÄGEN 

2019 - 06 - 2712 av 13NORRBY: KV. GARVAREN 15   

SETT FRÅN GÅRDEN
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Idéskiss Kronängsparken
Bilden visar en idéskiss över hur 
Kronängsparken kan se ut. Exakt 
utformning är inte bestämd ännu, 

detta är enbart ett förslag. 

FÖRSKOLA & 
BOSTÄDER

LEK

IDROTT
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BOSTÄDER

NORRBYHUSET

PARK
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Förskola och bostäder
Förskolan med bostäder kan bli ungefär 5 våningar beroende 
på hur höga våningsplanen görs, hur tjocka bjälklag som 
används och vilken sockel och takform som används. 
Förskola och bostäder tillåts i hela byggrätten. Byggnaden 
kan dessutom användas för vårdbostäder eller vårdcentral om 
det skulle behövas i framtiden. 

Bostäder på kullen
Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, 
mindre skala till denna del av Norrby och bryta av mot de 
stora och höga byggnader som finns i kvarteren Bagaren 
(Dalbogatan) och Järnbäraren (Billdalsgatan). Byggnaderna 
tillåts bli tre våningar höga. Byggnaderna trappas upp för 
att följa terrängen. Byggnaderna får uppta max 900 kvadrat-
meter. Eftersom området är kuperat är byggrätten relativt 
flexibel för att underlätta kreativa lösningar. 

På- och tillbyggnader befintliga hus
De befintliga husen inom planområdet får en något utökad 
byggrätt vilket innebär att de kan byggas ut eller att det kan 
byggas separata komplementbyggnader såsom tvättstugor, 
cykelförråd och liknande. En fjärdedel av takets yta får 
dessutom byggas på med en totalhöjd som är max 3,5 meter 
över övriga byggnadens höjd, vilket innebär cirka en våning. 
Dessa mindre påbyggnader kan till exempel vara gemensam-
hetsutrymmen, takterrasser eller någon enstaka ytterligare 
bostad.

Utsnitt plankarta. Prickad mark reglerar skyddsavståndet från järnvägen.

Inspirationsbilder bostäder på kullen.Idéskiss över hur en påbyggnad skulle kunna se ut.

30 m
20 m
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Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild. Volymskiss över hur bostäder i tre våningar skulle kunna bli.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild.

Detaljplanen reglerar inte  
hur takformen ska vara. Bilden 

visar endast ett exempel.
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Norrbyhuset
Detaljplanen medger att Norrbyhuset får byggas ut och på. 
Halva byggnaden får bli fyra våningar (norrut mot kullen) 
och halva byggnaden får bli tre våningar (söderut mot 
parken). Där utbyggnaden med omklädningsrum ligger idag 
planläggs marken för park istället. Omklädningsrummet 
kan idag upplevas som en barriär för stråken, och genom att 
ta bort denna del av byggnaden öppnas området upp och 
gör det möjligt att skapa en tydligare mötesplats utanför 
Norrbyhuset. I samband med att omklädningsrummet tas 
bort kommer de som vill byta om här istället att hänvisas till 
Almåshallen.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, med undantag från kullen i 
nordöst samt slänten från bostäderna i sydöst. Parkområdet 
ska planeras så att det är tillgängligt. Bostäder och förskola 
ska byggas så att de uppfyller gällande byggkrav för tillgäng-
lighet. Norrbyhuset är byggt i suterräng med entréer både 
mot öster och väster.

Illustration som beskriver hur Norrbyhuset kan byggas ut och på enligt detaljplanen.

höjd +153 = cirka fyra våningar
totalt 500 m2 =  
cirka 200 m² utbyggnad

höjd +150 = cirka tre våningar
totalt 500 m² =  
cirka 150 m² utbyggnad

Utsnitt plankarta.

Norrbyhuset får byggas på i två olika höjder. Se även bild nedan.
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Ljus- och skuggförhållanden
Planområdet består till stor del av öppna parkytor. De bygg-
rätter som tillåts är begränsade i höjd och form. I bilaga 2 till 
planbeskrivningen finns en sol/skuggstudie över planom-
rådet när det är utbyggt. Solstudien redovisar tre tidpunkter 
på dygnet vid fyra olika tillfällen under året: vårdagjämning, 
sommarsolstånd, mitten av augusti och mitten av december. 
Vid bilderna finns korta texter som beskriver detaljplanens 
skuggpåverkan på omgivningen.

Den nya bebyggelsen är placerad så att den i liten grad 
påverkar omkringliggande bebyggelse. Störst påverkan har 
förskole- och bostadsbyggnaden. På morgonen och förmid-
dagen skuggar den en del av befintligt bostadshus på Bagaren 
1. Därefter är den största skuggpåverkan på den egna gården 
på norra sidan av byggnaden. Byggnaden skickar också en 
del skuggor över parkområdet på eftermiddagen. Se exempel 
från vårdagjämning och mitten av augusti till höger.

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen inte 
medför några betydande olägenheter avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse.

Vårdag jämning kl 17.00.

Mitten av augusti kl 8.00.

Höjder på befintliga och föreslagna byggnader. Befintliga höjder står med vit text på röd bakgrund. Nya höjder står med röd text på vit bakgrund. 

150m100500
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Tidigare bebyggelse på kullen. Rester av staketet till vänster i bild står fortfarande kvar på platsen, se bild till höger. Nedanför bakom träden skymtar Norrbyhuset.

Tidigare bebyggelse på kullen på ungefär samma plats som de nya byggrätterna.  

Historik och kulturmiljöer
Stadsdelen Norrby blev stadsplanelagd först 1906 och då 
permanentades i princip det system av gator och gångstigar 
som hade vuxit fram organiskt under stadsdelens uppbygg-
nad från 1870-talet och 35 år framåt. På 1930-talet arbetade 
cirka 4000 personer i fabrikerna i stadsdelens närområde och 
väldigt många av arbetarna bodde på Norrby. Byggnadsverk-
samheten pågick under en väldigt lång period på Norrby. 
Från mitten av 1870-talet och ända fram till 1940-talets 
början tillkom nya byggnader på jungfrulig mark samtidigt 
som väldigt få äldre byggnader revs. 

Den stora omvälvningen kom i samband med att en ny 
stadsplan antogs år 1959. Ledande politiker beslutade då att 
stadsdelen skulle ”saneras” vilket var ett mycket populärt 
begrepp under 1950-talet. Man ville förnya stadskärnorna, 
modernisera äldre stadsdelar och skapa nya moderna 
grannskap i städernas ytterområden. Med dessa idéer och 
tankar som bakgrund gjordes de centrala och äldsta delarna 
av stadsdelen Norrby om totalt under åren 1959-65. När 
rivningsvågen hade lagt sig fanns endast ett fåtal äldre trähus 
kvar. En ändring av stadsplanen antogs 1961 och är den plan 
som för stora delar av området ligger kvar än idag. Sedan 
byggnationen har det inte heller gjorts några stora föränd-
ringar inom planområdet. 

Det första riktigt stora byggprojektet genomfördes år 1958 av 
AB Svenska Riksbyggen i kvarteret Bagaren vid Dalbogatan. 
Norrby IF fick då släppa ifrån sig sin fotbollsplan, kallad 
Norrbyvallen, för att lämna plats åt två, för tiden gigantiska 
skivhus i nio våningar. Tanken var att de två husen skulle 
fungera som en form av evakueringslägenheter för de boende 
på Norrby under den tid då 1959-års stadsplan genomfördes. 
Under fem mycket intensiva år mellan 1960-65 revs och 
nybyggdes hela det centrala Norrby. 

Kullen bakom Norrbyhuset var tidigare bebyggd, men dessa 
byggnader revs under 60- och 70-talen och idag är delar av 
Norrbyhuset, visserligen ombyggt, det enda som återstår. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag fyra stora bostadshus med 
sammanlagt 393 bostäder. Detaljplanen medför att nya 
bostäder kan byggas ovanför den planerade förskolan. 
Detaljplanen innebär också nya byggrätter för bostäder på 
kullen mot järnvägen i norr. På kullen tillåts 900 kvadratme-
ter byggnadsarea i tre våningar. Om det byggs som radhus 
innebär det ca 10-15 bostäder. Om det byggs som lägenheter 
kan det istället bli cirka 15-30 bostäder. Ovanpå förskolan 
kan det byggas ca 30 bostäder beroende på hur stor yta 
förskolan behöver och hur stora lägenheterna görs. Om det 
bara byggs smålägenheter i form av studentlägenheter kan 
det bli ca 50 lägenheter. Om huset i framtiden skulle göras 
om helt till bostäder kan det bli upp till ca 50 normalstora 
bostäder.
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Karta som visar busshållplats, gång- och cykelväg genom området och allmän parkering.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns arbetsplatser i Norrbyhuset. Detalj-
planen innebär att en ny förskola kan byggas vilket bidrar till 
fler arbetstillfällen i området. 

Offentlig service
Detaljplanen innebär att en ny förskola med sex avdelningar 
kan byggas, vilket inrymmer cirka 120 barn. I Norrbyhuset 
finns idag bland annat samlingslokaler, bibliotek och café. På 
övre plan finns en förskola. Detaljplanen innebär att Norrby-
huset kan utvecklas och byggas ut. Den befintliga förskolan 
kan finnas kvar så länge den behövs, men på sikt kommer 
det eventuellt behövas ytterligare en ny förskola i stadsdelen. 
Då är det lämpligt att flytta bort förskolan från Norrbyhuset 
och göra det möjligt att utöka Norrbyhusets verksamhet och 
samtidigt minska angöringstrafiken inom parkområdet. I 
byggrätten för förskola och bostäder tillåts också vård om det 
skulle behövas till exempel vårdbostäder eller en vårdcentral 
i framtiden.

Kommersiell service 
I detaljplanen tillåts mindre handels- och verksamhetslokaler 
i de fyra befintliga bostadshusen samt i de nya bostäderna på 
kullen. I Norrbyhuset skapas möjlighet att ha centrumverk-
samheter vilket innefattar t.ex. handel, café och restaurang. 
Inom kvarteret Bagaren finns en befintlig förenings- och 
samlingslokal. 

5. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet utgör en viktig mötesplats för de som bor på 
Norrby. Genom området går dessutom viktiga gång- och 
cykelstråk i riktning mot Parkstaden, Byttorp, Borås centrum 
och Getängen. Biltrafik får inte åka igenom området, men 
det finns idag gator för biltrafik samt två centralt belägna 
vändplatser. Detaljplanen medför att gatunätet förändras. 
Biltrafik och bilparkering flyttas ut till utkanterna av området 
för att ge parken möjlighet att breda ut sig, och för att 
fokusera på de gående och cyklandes säkerhet och tillgänglig-
het i området. Gång- och cykelvägar utvecklas i området för 
att skapa tydlig framkomlighet för dessa trafikslag.

Gångtrafik
Området ansluts till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
i samtliga väderstreck. I parkområdet kommer gång- och 
cykeltrafik att vara överordnat biltrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Dalbogatan finns gång- och cykelväg. Den kommer 
även efter att parken byggts om att fortsätta genom Kron-
ängsparken och ansluta till gång- och cykelvägen som leder 
norrut i tunnel under järnvägen och Bäckeskogsgatan. På 
övriga gator i området sker cykling i blandtrafik. 
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Vid Norrbyhuset finns cykelparkering som vid eventuell 
utbyggnad bör utökas. Nya bostäder och förskolan ska byggas 
så att de klarar gällande parkeringsregler för cykelparkering. 
Norrby ses som en del av centrumzonen vilket innebär att 
det behövs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
flerbostadshus och 30 platser för smålägenheter. Antalet 
platser för förskolan är 20 % av antalet anställda plus 17,5 % 
av antalet elever. Om förskolan byggs med 6 avdelningar á 20 
elever och har 30 anställda behövs det alltså 27 cykelparke-
ringsplatser.

Kollektivtrafik
Det går ingen busstrafik inom planområdet. Alingsåsvägen, 
med hållplats vid Almåsskolan, ligger drygt 200 meter 
sydväst om planerad förskola, och trafikeras av tre lokalnäts-
linjer vilket innebär en hög turtäthet in till Borås centrum. 
Härifrån tar det bara ett par minuter till Borås resecentrum.

Biltrafik och bilparkering 
Idag kan biltrafik ta sig till planområdet via Dalbogatan i 
nordväst, Västra Nygatan i sydväst, Västmannagatan i söder 
och Billdalsgatan i öster. Planförslaget ändrar inte dessa 
möjligheter, men biltrafiken kommer inte att kunna köra hela 
vägen in i området när parken och förskolan byggts ut. 

I planförslaget ligger fokus på att utöka och förstärka 
parkytorna i området. Förskolan bedöms ha sitt huvudsakliga 

upptagningsområde inom stadsdelen och de bostäder som 
tillåts bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet 
bilresor i området. Fler bostäder i ett område bidrar med 
fler människor och därmed fler resor. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Normalt 
brukar man räkna med att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför-
flyttningar per vardagsdygn. I en resvaneundersökning gjord 
av Västtrafik år 2015 visades att Norrby i stor utsträckning 
använder sig av kollektivtrafik, går eller cyklar vilket innebär 
att bilalstringen per bostad bör bli betydligt lägre. Norrby 
ligger mycket centralt, med nära till både kommersiell och 
kommunal service. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedömer 
kommunen att det inte behövs någon separat trafikutredning 
för detaljplanen. Statligt vägnät bedöms inte påverkas nega-
tivt av detaljplanen.

Förskolan och nya bostäder ska byggas så att de klarar 
gällande parkeringsregler för bilparkering. Delar av planom-
rådet uppfyller kraven på god tillgänglighet med kollektivtra-
fik, vilket innebär att det finns möjlighet att reducera antalet 
parkeringsplatser som krävs genom att till exempel ordna fler 
och bättre cykelparkeringsplatser eller ordna en bilpool. För 
smålägenheter, max 35 m2, behövs färre parkeringsplatser.

Dalbogatan. Markparkeringen till vänster i bild utökas för att rymma fler parkeringsplatser.
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Bilparkeringen som behövs kan till exempel lösas genom 
att anlägga markparkering inom den egna kvartersmarken, 
genom att samnyttja parkeringsplatser med andra bostads-
kvarter eller i parkeringsgarage. Det finns också möjlighet att 
göra parkeringsköp, vilket innebär att den som bygger betalar 
in en viss summa per parkeringsplats som de inte anlägger 
själva till kommunen för att kommunen i sin tur ska kunna 
skapa fler allmänna parkeringsplatser. 

Inom kvarteret Järnbäraren finns ett stort parkeringsgarage i 
två plan som kan inrymma parkeringsplatserna som behövs 
för de nya bostäderna på kullen (se bild nedan). Parkerings-
reglerna anger att parkeringsplatser kan anläggas upp till 
0,4 km fågelvägen från bostäderna. I direkt anslutning till 
bostäder, förskola och Norrbyhuset ska det dock finnas 
parkeringsplats för rörelsehindrade.

Markparkeringen utmed Dalbogatan, längs järnvägen, utökas 
och kan antingen användas som parkering för bostäder eller 
för allmän parkering, vilket till exempel kan fungera som 
parkering för anställda på förskolan och besökare till parken 
och Norrbyhuset.

De allmänna parkeringsplatserna vid Västmannagatan 
kommer att finnas kvar som de ser ut idag (se bild på sida 19) 
för att tillgodose en del av parkeringsbehovet för besökare 
till parken och bostäder i närområdet.

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

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafikplan. 
Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. 
Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder 
och tidplan för genomförande.

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

Angöring och utfarter
Angöring till förskolan och bostäderna sker i anslutning till 
Dalbogatan och på en egen angöringsplats i anslutning till 
entrén. 

Angöring för bostäder på kullen sker via Billdalsgatan samt befintlig väg inom fastigheten Järnbäraren 2. Till vänster i bild syns befintligt parkeringsgarage.
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Utgångspunkten är att besökare inte ska ta sig fram med bil 
ända till Norrbyhuset. Dock finns ett behov av leveranser, 
sophämtning och parkering för funktionsnedsatta i anslut-
ning till byggnaden. Räddningstjänsten måste också ha 
möjlighet att komma fram till byggnaden. För att lösa detta 
behövs ett servitut via fastigheten Bagaren 1 och att en 
liten del av gång- och cykelvägen används precis framför 
Norrbyhuset. En truck eller liknande kan behövas för att 
köra upp vagnar till Kronängsgårdens grind på grund av en 
smal passage och en svag uppförsbacke från gata till byggnad. 
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Borås Stad och AB 
Bostäder gällande bland annat angöring till Norrbyhuset. 
Avsikten är att angöring ska ske på baksidan av byggnaderna i 
kvarteret Bagaren. 

Detaljplanen medger även att gång- och cykelvägen genom 
parken används för en mindre mängd trafik som behöver 
komma intill Norrbyhuset. Det är dock något som bara bör 
ske i undantagsfall. För att gång- och cykelvägen inte ska 
användas för olovlig trafik och för att det inte ska bli konflik-
ter mellan gående, cyklister och biltrafik bör gång- och 
cykelvägen regleras med till exempel annan markbeläggning 
och pollare som bara går att öppna av dem som måste ha 
tillgång till vägen och att transporter så långt det är möjligt 
planeras så att de sker vid särskilda tider. 

Angöring för bostäder på kullen löses i huvudsak via Billdals-
gatan och gatan inom Järnbäraren 2.

Angöring till kvarteret Filaren som ligger direkt utanför 
planområdet kommer att kunna ske som idag, via små gator 
på kvartersmark i direkt anslutning till husen. 

Angöring till kvarteret Bagaren sker idag via befintlig väg 
framför byggnaderna samt via baksidan mot järnvägen. 
Räddningstjänsten kommer fortsättningsvis att kunna 
komma åt framsidan via befintlig väg framför samt via 
gång- och cykelvägen och parkområdet. Sophämtning 
kommer inte att få plats på samma sätt som idag, utan bör 
samlas på platser inom kvarteret där sopbilen kommer fram 
och kan vända på lämpligt sätt. När ett förslag på lösning 
finns framtaget ska det stämmas av och godkännas av Borås 
Energi och Miljö. Borås Energi och Miljö rekommenderar en 
lösning med underjords- eller överjordsbehållare, gärna med 
flera fraktioner. 

Riksintressen
Järnvägen som går runtom planområdet och som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt av 
detaljplanen.
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6. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Om bostäderna och förskolan innebär 
avstyckning genom en 3D-fastighetsbildning behövs en extra 
förbindelsepunkt då varje fastighet, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, ska anvisas en egen förbindelsepunkt för 
vatten. 

Bostäderna på kullen kan anslutas med nya ledningar via 
Billdalsgatan och parkområdet direkt väster och söder om 
fastigheten Järnbäraren 2.

Värme
Fjärrvärme finns i närheten.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleled-
ningar. I planområdet finns dels ett E-område för befintlig 
transformatorstation och dels möjlighet att bygga en ny 
transformatorstation inom parkeringen utmed Dalbogatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
Exakta lösningar för specifika byggnader löses i samband 
med projektering och bygglovsgivning.

I stadsdelen Norrby som helhet saknas i dagsläget en 
ordentlig återvinningsstation (ÅVS). Den mindre, befintliga 
stationen som finns vid Västmannagatan kommer att tas bort 
för att möjliggöra en tydligare entré in till parkområdet. 

Lämpliga placeringar för nya ÅVS:er utreds just nu i ett 
samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö och 
AB Bostäder. Ett bygglov har nyligen beviljats för en ny 
återvinningsstation i kvarteret Järnbäraren vid Billdalsgatan. 
Ytterligare en placering i stadsdelen utreds. 

7. Mark
Natur och vegetation
I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd. Detaljplanen säkerställer utökad 
parkmark gentemot gällande planer. Delar av befintlig 
vegetation kommer att försvinna för att göra det möjligt 
att få till ändamålsenliga aktivitetsytor med hög kvalitet 
samt en parkmiljö med bättre fokus på människors behov 
och biologisk mångfald. Delar av den sly- och blandskogs-
bevuxna kullen mot järnvägen i norr görs om till byggrätt 

för bostäder. Naturen på kullen används inte i någon större 
utsträckning för rekreation. Området har inte genomgått 
någon djupgående utredning avseende naturvärden. 
Avstämning har dock skett med miljöförvaltningen och den 
gemensamma bedömningen är andra värden väger tyngre än 
naturvärdet på denna plats. 

Ekosystemtjänster och klimatanpassning
Detaljplanen medför inga försämringar för den biologiska 
mångfalden. Istället kan en utveckling av parken innebära 
en minskad andel hårdgjorda ytor och bidra till en förbättrad 
biologisk mångfald och dagvattenhantering i området.

Den naturliga kullen i nordöst bidrar till viss bullerdämpning 
för parkområdet. Kullen utgör även genom sin topografi en 
naturlig skyddsvall mot järnvägen. 

Inom parkområdet finns utrymme för både vindskydd, 
solexponering och skugga.

Rekreation och kulturlandskap
En ambition i detaljplanen är att det inom parkområdet ska 
finnas utrymme för olika funktioner och olika typer av rekre-
ation. Rekreationsmöjligheter i form av lek, spontanidrott 
och inte minst vila är viktigt för människors välmående. 
Norrby är en tätbefolkad stadsdel och detaljplanen bidrar 
till en ökad möjlighet för närrekreation av olika slag i nära 
anslutning till de boende inom stadsdelen. Cirka 500 meter 
nordväst om planområdet finns Rya Åsar som möjliggör 
annan typ av rekreation som till exempel promenader eller 
löpning. 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns två trädalléer som är skyddade biotoper. 
Intentionen i planarbetet är att allén utmed Dalbogatan ska 
finnas kvar. Här har byggrätten för förskolan och bostäderna 
anpassats med prickmark för att träden ska kunna stå kvar. 
Den andra allén står utmed Västra Nygatan och där kommer 
allén behöva tas ner och ersättas i samband med ombyggna-
tion av fotbollsplanen och parkområdet. En dispensansökan 
ska lämnas in till Länsstyrelsen. Utgångspunkten är att 
återplantera en allé utmed den den nya fotbollsplanen. De 
träd som står närmast Norrbyhuset kommer dock att behöva 
ersättas på annan plats inom parkområdet. 

Om det i framtiden skulle krävas åtgärder som påverkar 
befintlig eller nyplanterad allé krävs biotopskyddsdispens 
från Länsstyrelsen. Det är upp till markägaren eller verksam-
hetsutövaren att i så fall ansöka om sådan dispens.
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Grönområdesplan
I Borås Stads grönområdesplan pekas Kronängsparken ut 
som en viktig närpark (klass III). Ett av detaljplanens syften 
är att stärka och utveckla denna funktion. 

Naturområdet vid Dalbogatan pekas ut som en träffpunkt 
med värden för lokal utveckling (klass IV). En stor del av 
området är dock redan ianspråktaget som markparkering och 
järnvägen bidrar dessutom till att ytorna är mindre attraktiva 
att vistas på. Genom att utöka och förbättra Kronängsparken 
har kommunen bedömt att de eventuella värden som finns 
mellan Dalbogatan och järnvägen kompenseras och kan 
skapas i Kronängsparken istället.

Geoteknik
En utredning avseende geotekniska förhållanden har tagits 
fram. Den geotekniska utredningen visar att området där 
förskolan med bostäder ovanpå har en totalstabilitet som 
bedöms tillfredställande och uppfylla rekommendationer. 
Laster från framtida byggnation bedöms medföra sättningar 
vilket måste hanteras vid konstruktion av byggnaden genom 
utskiftning av organisk jord. Planerad byggnation bedöms 
kunna grundläggas på packad fyllning efter utskiftning av 
torv.

För bostäderna på kullen visar utredningen att jordlagerfölj-
den i kombination med de grunda djupen till berg medför 
att lokalstabiliteten bedöms vara tillfredställande. Befintliga 
stödmurar i väster är i dålig kondition och bör besiktigas och 
renoveras alternativt bytas ut mot nya stödmurar innan dess 
att byggnation ovan släntkrön kan ske. Innan uppfyllnad sker 
ska all organisk jord schaktas bort och ersättas med friktions-
jord eller packad sprängsten. Planerad byggnation bedöms 
kunna grundläggas med platta på mark.

I sydvästra delen av park- och idrottsområdet finns en 
befintlig slänt som har utretts. Stabiliteten bedöms vara 
tillfredsställande för laster upp till 30 kPa i den befintliga 
slänten. En planbestämmelse har införts i plankartan för att 
säkra maximala marklaster.

Mer information och rekommendationer finns i den geotek-
niska utredningen som finns som en bilaga till planbeskriv-
ningen. 

Bergteknisk utredning
En bergteknisk utredning är genomförd på kullen där nya 
byggrätter för bostäder tillåts. Slutsatsen i utredningen är att 
byggnation kan genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren beskrivna nedan:

 » Planområdets branta bergsslänter ska beaktas vid 
närbelägna, vibrationsalstrande arbeten, exempelvis 

sprängning. Bergsakkunnig ska rådfrågas innan spräng-
ning, vibrationer eller tunga laster närmare än 10 m av 
bergssläntens krön.

 » Bergsakkunnig ska rådfrågas om ändringar i detaljpla-
nen görs med avseende på markanvändning i den nu 
prickade och kryssade marken närmast spåret (2018-11-
22).

 » Mätning för radonfara ska utföras även på sprängbot-
ten. Alternativt kan byggnader uppföras radonsäkra.

Mer information finns i den bergtekniska utredningen som 
finns som en bilaga till planbeskrivningen. En komplettering 
av utredningen med förtydliganden av de befintliga stödmu-
rarna är beställd och kommer att vara färdig innan antagande 
av detaljplanen. Vid behov kommer utförande- och/eller 
skyddsbestämmelser införas i plankartan inför antagande. 

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits bland annat ett sågverk och 
byggvaruhus med försäljning av virke. På fastigheterna intill 
järnvägen har det bland annat deponerats tungmetaller. 

En utredning avseende miljötekniska förhållanden 
genomfördes inför samråd 2. Utredningen visar att det 
finns föroreningar i området. Föroreningar finns främst i 
områdena där idrottsplatsen är belägen och i den södra delen 
av parkområdet som på skissen på sida 7 benämns Ro. Vissa 
föroreningar finns även där förskolan med bostäder ovanpå 
planeras. Marken behöver saneras i samband med att mark-
åtgärder görs. För idrottsplatsen och byggrätten för förskola, 
vård och bostäder regleras det med en villkorsbestämmelse i 
plankartan: ”Startbesked för lov som innebär markarbete får 
inte göras förrän markens lämplighet avseende föroreningar, 
på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets 
riktvärden för angiven markanvändning.”. 

Eftersom det i parkområdet inte krävs bygglov för alla 
åtgärder läggs det till som en information på plankartan att 
marken är förorenad och behöver saneras i samband med 
markarbeten.  

Mer information kring förorenad mark finns i den miljötek-
niska markutredningen som finns som en bilaga till planbe-
skrivningen. En kompletterande och fördjupad markmiljöun-
dersökning är beställd och kommer att vara färdigställd inför 
antagande av detaljplanen. Utredningen innehåller bland 
annat avgränsning av de påträffade föroreningarna.
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8. Vatten
Inom planområdet finns inget öppet vatten. Viskan ligger 
drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan 
Norrby Långgata, och påverkas inte av detaljplanen.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd. 

Dagvatten och översvämningsrisk
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning. 

För att undvika att dagvatten kommer från de nya bostäderna 
på kullen mot norr och järnvägen ska avrinning ske söderut 
för anslutning till befintliga ledningar. Exakt lösning bestäms 
i projekteringsskedet.

Området ligger relativt lågt och för att säkerställa att det inte 
blir några problem med översvämningar rekommenderar 
Borås Energi och Miljö att det nya huset vid Dalbogatan har 
en golvnivå som inte understiger marknivån vid befintliga 
entréer i kvarteret Bagaren. Dock lutar marken och nuva-
rande tillgänglighetskrav innebär att lutningen på marken 
runtom byggnaden inte får vara för kraftig. Det är svårt att ta 
upp lutningarna i ramper på grund av ett begränsat utrymme 
och i aktuellt förslag ligger golvnivån på +136,8. Det innebär 
att byggnaden ändå hamnar cirka en halvmeter ovanför 
lägsta punkten som blir på Dalbogatan och ”angöringsron-
dellen” öster om byggnaden. 

För att hantera att det finns en trång sektion i Dalbogatan 
behöver ett utjämningsmagasin under fotbollsplanen anläg-
gas. En planbestämmelse för att säkra ett underjordiskt 
utjämningsmagasin är tillagt på plankartan.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Grundvattnet på platsen 
påverkas inte negativt på grund av föreslagen plan.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta görs lämpligen genom att fastighetsägare 
med byggnader som är mer brandfarliga, som till exempel 
parkeringsdäck, förser sitt interna dagvattensystem med en 
avstängningsventil som kan stängas för att hindra att släck-
vatten sprids vid eventuell brand.

9. Störningar på platsen
Användningen som tillåts i detaljplanen medför inte några 
störningar för omgivningen. Den trafik som tillkommer 
genom planförslaget bedöms inte vara av den omfattningen 
att den kommer bli störande för området. 

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Kust 
till kustbanan där det fraktas farligt gods. Både bostäder 
och förskola ses som känslig verksamhet. Enligt Borås 
översiktliga riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 2016-12-
19) är skyddsavstånden för känslig verksamhet vid Kust till 
kustbanan enligt följande:
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 » Enbart skyddsavstånd   40 meter

 » Brandskyddad fasad    30 meter

 » Vall eller dylikt    20 meter

 » Brandskyddad fasad och vall eller dylikt 10 meter

För förskolan och bostäderna ovanpå innebär det att 
risknivån är tillfredsställande låg. Samma sak gäller för 
Norrbyhuset. I plankartan regleras dock att ventilation ska 
placeras högt och riktas bort från järnvägen. I samråd med 
Räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov 
av ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Bostäderna på kullen ligger dock mycket nära järnvägen. 
Kullen kan genom sin topografi fungera som en skyddsvall 
och byggrätten har anpassats så att byggnaderna inte får 
placeras närmare järnvägen än 20 meter från där kullens stig-
ning börjar. Det innebär att avståndet till järnvägen blir 30 
meter till fasad. För att ytterligare öka skyddet på bostäderna, 
framförallt mot strålning, ska de byggas med obrännbart 
fasadmaterial, takfot och fönster. Öppningsbara fönster 
är tillåtna. Den övergripande riskutredningen anger att 
fasadmaterial och takfot ska uppfylla brandklass EI30 vilket 
betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande 
(I) under 30 minuter. Fönster ska enligt den övergripande 
riskutredningen uppfylla brandteknisk klass EW30, där W 
istället står för strålning. Brandklasserna som ska uppfyllas är 
specificerade i planbestämmelsen.

För bostäderna gäller också att utrymning ska kunna ske bort 
från järnvägen och att ventilation ska placeras högt och riktas 
bort från järnvägen. Skyddet säkerställs med planbestäm-
melser för störningsskydd i plankartan. 

Bedömningen är att det finns ett så stort mervärde för 
området att möjliggöra bostadsbyggnation på kullen att den 
ökade risknivån som placeringen relativt nära järnvägen 
innebär accepteras i detta fall.

För befintliga bostäder i kvarteret Bagaren och Järnbäraren 
gäller att ventilation ska placeras högt och riktas bort från 
järnvägen. Det kan till exempel bli aktuellt vid påbyggnad 
på husen. Skyddet säkerställs med en planbestämmelse i 
plankartan.

Markparkering klassas i den övergripande riskutredningen 
som ej känslig verksamhet vilket innebär att den kan placeras 
alldeles intill farligt godsleden. Markparkeringsplatserna 
utmed Dalbogatan och övriga markparkeringar i området ska 
vara placerade minst 15 meter från järnvägen vilket bedöms 
som ett rimligt avstånd för att säkerställa Trafikverkets 
tillgång till samt deras rekommenderade skyddsavstånd från 
järnvägsanläggningen.

Även Norrby Långgata används för transporter av farligt 
gods. Avståndet till nya byggrätter för bostäder och förskola 
överstiger dock Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 
meter och inga skyddsåtgärder eller ytterligare utredning 
bedöms nödvändigt.

150m100500
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Karta som visar ekvivalentnivåer för väg och järnväg (Borås Stads övergripande bullerkartläggning, 2012).
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kunna innehållas utan åtgärder. Detta gäller under förutsätt-
ning att lekytan placeras på det norra ljudskyddade området 
vid förskolebyggnaden.

Även bostäder bör kunna ordnas i denna byggnad då 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas 
klaras. Möjligheter bör även finnas att ordna en egen eller 
gemensam uteplats där riktvärdena kan klaras.

För tänkta bostadsbyggnader i den norra delen av plan-
området (exempelvolymer i bullerutredning) beräknas 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå att överskridas vid 
den norra byggnadsvolymens fasad mot järnvägen. Vid den 
södra mindre byggnadsvolymen beräknas riktvärdet 60 
dBA ekvivalent ljudnivå att klaras. Det bör vara möjligt att 
anordna lägenheter i den norra byggnadsvolymen om minst 
hälften av lägenheterna vetter mot den ljudskyddade södra 
fasaden där 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Alternativt 
kan små lägenheter anordnas med en yta om högst 35 
kvadratmeter där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids. I 
den mindre södra byggnadsvolymen kan lägenheter anordnas 
där riktvärdena klaras.

För planerade bostäder finns det möjlighet att anordna 
uteplatser där riktvärdena kan klaras. I första hand gäller 
detta den skyddade gårdsytan söder och väster om byggnads-
volymerna.

Slutsatserna i bullerutredningen följs upp genom en skydds-
bestämmelse i plankartan för bostäderna på kullen. 
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Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar att 
stora delar av planområdet är bullerutsatt framförallt från 
järnvägen som går runt planområdet. Förskolan är placerad 
på en av de platser som är minst utsatta av buller från järnvä-
gen. Även parkområdet är relativt skyddat tack vare befintliga 
bostadshus och kullen i norr som fungerar avskärmande. 

År 2017 släppte Naturvårdsverket en vägledning med 
riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. I 
vägledningen står att de delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent 
ljudnivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå 
som understiger 70 dBA. Det är dock upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd fattade 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård.

En detaljerad bullerutredning har tagits fram för bostäderna 
på kullen samt förskolan med bostäder ovanpå. För den 
planerade byggnaden med förskola och bostäder beräknas 
riktvärden (Naturvårdsverket) för förskolans skolgård bör 
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Vibrationer
En utredning avseende vibrationer för bostäderna på kullen 
har tagits fram inför granskning. Det har sammanlagt gjorts 
tre mätningar. En i jord direkt på kullen där bostäderna 
planeras och en i berg på kullen på norra sidan av järnvägen 
nordväst om planområdet. Den första mätningen (i jord) 
visade på höga vibrationer, medan den andra mätningen (i 
berg) visade på låga värden. den tredje mätningen gjordes 
i berg i direkt anslutning till järnvägsspåret direkt norr om 
byggrätten. Utredningen visar på låga vibrationsnivåer i 
berget och det bedöms inte ge upphov till komfortvibrationer 
över riktvärdet 0,4 mm/s inne i planerade byggrätter. 

Då mätningar i berg inom byggrätten inte kunde genomföras 
pga för tjockt jordlager på platsen där de nya husen planeras 
kan inte något definitivt svar ges gällande stomljud. Utifrån 
mätningarna som gjorts i närheten bedöms det finnas stor 
risk för höga stomljudsnivåer från tåg och detta bör under-
sökas närmare innan husen byggs. Då mätningar i berget 
där byggnaderna skall ligga inte kunde göras i detta skede 
kan heller inte underlag för projektering/dimensionering av 
eventuella stomljudsåtgärder tas fram i detta skede. Ytterli-
gare undersökningar och analyser samt förslag till eventuella 
stomljudsåtgärder tas fram av entreprenören i samband med 
projektering av husen. 

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

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

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

10. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
PARK innefattar alla typer av parker och grönområden som 
helt eller delvis är anlagda. Inom parkmarken får det finnas 
gång- och cykelvägar, planteringar, lekplatser, bollplaner, 
scener, kiosker, toaletter med mera. Det får även finnas 
mindre byggnader som krävs för skötsel av parken. Bestäm-
melsen GATA visar var lokaltrafiken ska gå i området.  Inom 
användningen ryms även vändplats. Bestämmelsen GÅNG 
& CYKEL visar var en ny gång- och cykelbana ska gå genom 
området.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser, det vill säga gata, gång- och cykel och park, 
inom planområdet. Det innebär att det är kommunen som 
ska äga och ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. För att tydliggöra vad som gäller var 
beskrivs varje område för sig nedan. Områdena är markerade 
med siffror på kartan på nästa sida.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel 
romb med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över 
nollplanet. För befintliga hus får utöver angiven totalhöjd en 
fjärdedel av takets yta ha en totalhöjd som är ytterligare 3,5 
meter, vilket betecknas f1 i plankartan. Det innebär att det går 
att bygga en mindre uppstickande del som till exempel kan 
vara gemensamhetsutrymmen, extra bostadsyta, takterrasser 
eller liknande. Bestämmelsen f2 innebär istället att hälften av 
takets yta får vara högre, vilket gäller för en del av område 1 
(förskola och bostäder). 

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
prickar. Där marken också är markerad med ett u är anled-
ningen att byggnader gör det svårt att komma åt underjor-
diska ledningar som finns i området. Mark som bara får 
bebyggas med komplementbyggnader är markerad med kors. 
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Karta som visar mätpunkter vibrationsutredning.
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Störningsskydd
Stora delar av planområdet har olika typer av bestämmelser 
för att säkra skydd mot störningar. Dessa bestämmelser 
betecknas som m följt av en siffra. Bestämmelserna m1, 
m2, m3 och m5 finns för att säkra skydd mot buller och risk 
kopplat till järnvägen och Bäckeskogsgatan. Bestämmelsen 
m4 finns för att säkra att markföroreningar tas bort innan 
marken bebyggs. Vilka bestämmelser som finns var beskrivs 
under följande områdesrubriker. 

Område 1- förskola och bostäder
Marken där den nya förskolan planeras regleras med 
bestämmelsen SDB. S står för skola, D står för vård och 
B står för bostäder. Exploateringsgraden är max 800 m2 i 
byggnadsarea, uppdelat på två delområden á 400m2. Maximal 
höjd på byggnaden är +154 meter över stadens nollplan vilket 
innebär ungefär fem våningar. Delområdet längst åt öster 
har bestämmelsen f2, som innebär att hälften av takets yta får 
ha en totalhöjd som är ytterligare 3,5 meter. Det innebär en 
fjärdedel av den totala takytan. Inom korsmark får det bara 
finnas komplementbyggnader som t.e.x miljöhus, cykelförråd 
och leksaksförråd. Inom en del av korsmarken finns bestäm-
melsen u ihop med f3 som innebär att komplementbyggnader 
bara får vara lätta konstruktioner, eftersom det måste gå att 
komma åt underjordiska ledningar som finns i området om 
de behöver bytas ut eller renoveras.

För området gäller skyddsbestämmelser om placering av 
ventilation samt behov av sanering av marken, vilket beteck-
nas m3 respektive m4 på kartan. 

Område 2 - Norrbyhuset
Där Norrbyhuset ligger regleras planen med bokstaven 
C2 som står för Centrum. Här tillåts all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet kan det till exempel finnas samlingslo-
kaler, bibliotek, café, föreningslokaler och mindre butiker. 
Exploateringsgraden är sammanlagt 1000 m2  vilket innebär 
att huset kan byggas ut något. Byggnaden tillåts byggas på 
och bli tre våningar åt söder och fyra våningar åt norr. Större 
delen av befintlig påbyggnad med omklädningsrum läggs 
i detaljplanen som parkmark. Avsikten är att denna del av 
Norrbyhuset på sikt ska rivas.

Område 3 - Idrottsplats
Marken regleras med bestämmelsen R1 vilket står för 
idrottsplats. Användningen gör det möjligt att hyra ut 
fotbollsplanen till föreningar och andra. Marken regleras 
med prickar, vilket innebär att det inte får finnas några 
byggnader. Staket, stolpar och liknande är dock tillåtet. Inom 
ett specifikt egenskapsområde finns förtydligat att det enbart 
får byggas en läktare som är anpassad till terrängen. Syftet 
är att läktaren ska byggas in i slänten och att det därmed 
inte blir några baksidor på läktaren. Det är tillåtet med viss 
utfyllnad för att slänten ska bli jämn och fungera bra för att 
kunna bygga läktaren. Läktartak är tillåtet men bör inte vara i 
en tät konstruktion som skapar baksidor eller dolda rum. 

För området gäller skydds- och utförandebestämmelser om 
behov av sanering samt maximal marklast, vilket betecknas 
m4 respektive b1 på kartan. Under idrottsplatsen ska det 
anläggas ett underjordiskt utjämningsmagasin för dagvatten, 
vilket tydliggörs genom bestämmelsen n2 i plankartan.

Karta som visar de olika områden som beskrivs i rubrikerna i kapitel 10. Planbestämmelser.
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GATA

GÅNG- & CYKEL

GATA

FOTBOLLSPLAN

LÄKTARE, 
enkel takkonstruktion 

Exempelsektion som visar hur en läktare kan byggas anpassad till terrängen.
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Område 4 - bostäder på kullen
Området har bestämmelsen BL1. B står för bostäder och L1 
står för odlingslotter. Tanken är att det ska vara möjligt att ha 
odling innan det byggs några bostäder om det skulle dra ut 
på tiden. Användningen tillåts dock även ihop med bostäder.

Exploateringsgraden är 900 m2 och byggnaderna får byggas i 
tre våningar vilket visas som III på plankartan. Detaljplanen 
reglerar våningsantal istället för totalhöjd så att byggnaderna 
kan trappas upp utmed kullen och anpassas i höjd beroende 
på utformning. Topografin och närliggande bebyggelse är 
tillåtande och höjden på våningsplanen behöver inte regleras.

För att säkerställa att bostäderna som tillåts på kullen ska 
klara de bullerriktlinjer som gäller finns en skyddsbestämmel-
se kring buller, m5. Bestämmelsen innebär att byggnaderna 
måste byggas så att de har hälften av sina bostadsrum riktade 
bort från järnvägen, det vill säga mot den skyddade sidan som 
inte är lika bullerutsatt. För bostäderna gäller också skydds-
bestämmelser om utrymning, fasadmaterial och placering av 
ventilation, vilket betecknas m1, m2 och m3 på kartan. 

Område 5 - bostäder vid Billdalsgatan
Området har bestämmelsen BC1PE. B står för bostäder vilket 
tillåts i hela byggrätten. C1 innebär att det får finnas centru-
mändamål, till exempel små butiker, samlingslokaler eller 
liknande på markplan. P innebär parkering och tillåter att 
delar av fastigheten kan styckas av och användas som allmän 
parkering om det skulle finnas intresse för det i framtiden. E 
står för tekniska anläggningar.

Exploateringsgraden är 2200 m2 vilket är något större än vad 
befintliga byggnader tar upp för att göra det möjligt att vid 
behov kunna bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Höjden regleras 
till max 165 meter över angivet nollplan vilket innebär att 
det inte är tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, 
bortsett från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterli-
gare 3,5 meter högre. I området finns också bestämmelsen 
e2 vilket innebär att marken får byggas under och över med 
körbart bjälklag inom hela fastigheten. Bestämmelsen finns 
för att säkra att det befintliga parkeringsgaraget är planenligt.

För bostäderna gäller skyddsbestämmelser om placering av 
ventilation vilket betecknas m3 på kartan. Om nya bostäder 
byggs till ska de placeras så att gällande riktvärden för buller 
klaras, vilket tydliggörs med bestämmelsen m5.På grund av 
närheten till järnvägen finns en bestämmelse, n1, som anger 
att parkeringsplats måste vara minst 15 meter och köryta 
minst 10 meter från närmsta järnvägsspårs spårmitt.

Område 6 - bostäder vid Dalbogatan
Området har bestämmelsen BC1L1PE med exploateringsgrad 
2300 m2 och byggnadshöjd max 168 meter över angivet 

nollplan. Här gäller samma sak som för bostäderna vid 
Billdalsgatan (område 5), med tillägget att det även tillåts 
odlingslotter, L1.  Byggrätten utökas något mot tidigare för 
att göra det möjligt att vid behov bygga mindre komplement-
byggnader som till exempel cykelförråd, sophus och tvätt-
stugor. Det är inte tillåtet att bygga högre än vad bostäderna 
är idag, bortsett från en fjärdedel av takets yta som tillåts 
bli ytterligare 3,5 meter högre. På ett specifikt område med 
prickmark finns en bestämmelse, odling, som förtydligar att 
det är tillåtet med odlingslotter här.

Där befintlig föreningslokal ligger är marken prickad vilket 
innebär att det inte är möjligt att bygga ut, bygga om eller 
bygga upp byggnaden igen om den skulle rivas.

För bostäderna gäller skyddsbestämmelser om placering av 
ventilation vilket betecknas m3 på kartan. Om nya bostäder 
byggs till ska de placeras så att gällande riktvärden för buller 
klaras, vilket tydliggörs med bestämmelsen m5. På grund av 
närheten till järnvägen finns en bestämmelse, n1, som anger 
att parkeringsplats måste vara minst 15 meter och köryta 
minst 10 meter från närmsta järnvägsspårs spårmitt.

Område 7 - parkering
Området mellan Dalbogatan och järnvägen har bestäm-
melsen PB2E. P står för parkering, B2 innebär bostads-
komplement i form av parkering och E står för tekniska 
anläggningar. Användningsmässigt innebär P och B2 samma 
sak, men båda bokstäverna finns med för att möjliggöra olika 
typer av fastighetsreglering beroende på om parkeringsplat-
serna ska vara allmänna eller användas för bostäder. E finns 
med för att ge förutsättning att någonstans inom området 
bygga en transformatorstation och därmed säkerställa teknisk 
försörjning i området. Marken begränsas med kryss vilket 
innebär att det bara får byggas komplementbyggnader. På 
grund av närheten till järnvägen finns en bestämmelse, n1, 
som anger att parkeringsplats måste vara minst 15 meter och 
köryta minst 10 meter från närmsta järnvägsspårs spårmitt.

Område 8 - teknisk anläggning
Området har bestämmelsen E vilket står för tekniska 
anläggningar. Byggnaderna inom området får uppta totalt 
max 30 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga två 
ytterligare transformatorstationer av ungefär samma storlek 
som den som finns i området idag. Byggnaderna får ha en 
totalhöjd på max 146 meter över nollplanet vilket innebär att 
de kan vara cirka 3 meter höga.

Område 9 - parkering
Området strax nordöst om norra änden av Västmannagatan 
har bestämmelsen P som står för parkering. Marken är 
reglerad med prickar vilket innebär att det inte får byggas 
något. Det innebär att det enbart får vara markparkering.  
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11. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden 
med tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen 
ska se ut 2025. Detaljplanen bidrar framförallt till de 
strategiska målområdena ”människor möts i Borås” och ”vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” genom att stärka 
Kronängsparken och Norrbyhuset som viktiga mötesplatser 
både inomhus och utomhus, med aktiviteter och funktioner 
som syresätter området under stora delar av dagen. Detaljpla-
nen bidrar till att de funktioner och verksamheter som redan 
finns i området kan utvecklas och utökas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Den strategi 
som är viktigast för och har varit utgångspunkt i detaljplanen 
är ”fler mötesplatser och målpunkter” som bland annat 
innebär att fler attraktiva mötesplatser ska utvecklas i alla 
stadsdelar och att offentliga rum ska utformas så att de är 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsätt-
ning.

I översiktsplanens markanvändningskarta är Norrby utpekat 
som centrumnära bebyggelse, det vill säga ett område med 
stor utvecklingspotential att förtäta och komplettera med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse. Detaljplanen bidrar med viss 
förtätning i området, men fokuserar i huvudsak på de rekrea-
tions- och aktivitetsmässiga värden som skapas. Norrby har 
redan idag en hög befolkningstäthet, vilket ställer krav på 
storlek och kvalitet på de utomhusmiljöer och mötesplatser 
som finns i området. I översiktsplanen finns den så kallade 
Grönområdessnurran som anger riktlinjer för maxavstånd 
från bostad till olika gröna värden, såsom mötesplatser, 
kvarterspark och stadsdelspark. Detaljplanen bidrar till att 
uppfylla dessa riktlinjer för stora delar av Norrbys invånare.

Miljömål
Planområdet ligger centralt och uppmuntrar till hållbara 
resor vilket bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet 
om begränsad klimatpåverkan samt det regionala tilläggs-
målet att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. 
Genom att stärka och utveckla området som en park bidrar 
detaljplanen till miljömålet ”god bebyggd miljö”. Smarta och 
effektiva lösningar i parken kan också bidra till en bättre 
hantering av dagvatten samt en ökad biologisk mångfald i 
området. Området har också god tillgång till kollektivtrafik.

12. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och mark-
miljö, användning och samnyttjande av grönområden och 
sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedöm-
ning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 
Det andra samrådet innebar inga sådana stora förändringar 
att kommunens bedömning avseende miljöpåverkan har 
ändrats. 

13. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom marksanering, förberedande markarbe-
ten och byggnation med mera.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anlägg-
ningar på allmän plats samt för framtida drift och underhåll 
av dessa platser (park, gata samt gång- och cykelväg) inom 
planområdet. 

Kommunen ansvarar för återplantering av träd som beskrivs 
under rubrik 7, ”Mark – Lagenligt skyddad natur”.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska  
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Inom byggrätt för skola vård och bostäder 
(SDB) ligger allmänna vatten- och avloppsledningar som 
med stor sannolikhet kommer behöva flyttas. Borås Energi 
och Miljö AB ansvarar för att ledningarna flyttas efter 
överenskommelse med byggherren.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
Under samrådstiden har en avsiktsförklaring upprättats 
mellan kommunen och AB Bostäder avseende de fast-
ighetsrättsliga åtgärder som erfordras för att genomföra 
detaljplanen.
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De avtal som bör upprättas inför antagande av detaljplanen 
är:

 » Markanvisningsavtal avseende de områden som föreslås 
bebyggas med förskola och studentbostäder (SDB).

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheterna Norrby 1:1 och 
Garvaren 15 och AB Bostäder i Borås som ägare av 
fastigheten Bagaren 1. Överenskommelsen ska reglera 
överlåtelser där ytor som ska utgöra park tillförs Norrby 
1:1 och ytor som ska utgöra kvartersmark (BC1L1PE) 
ska tillföras Bagaren 1. Överenskommelsen bör 
också reglera att nyttjanderätt tillskapas för tillfart till 
kommunens fastighet Garvaren 15 (Norrbyhuset) över 
AB Bostäders fastighet Bagaren 1.

De avtal som ska upprättas eller sägas upp, men som kan 
invänta detaljplanens antagande är:

 » Köpeavtal för att verkställa ovan beskrivna markanvis-
ningsavtal. 

 » Utmed Dalbogatan, mot järnvägen, i detaljplanens 
västra del har AB Bostäder i Borås anlagt en parke-
ringsplats. Marken är i dag allmän plats som ägs av 
kommunen och har upplåtits till AB Bostäder med 
polistillstånd. När området nu planläggs som kvarter-
smark för parkeringsändamål (PB2E), bör nuvarande 
markupplåtelse upphöra. Nuvarande markupplåtelse 
ersätts med två arrendeavtal där AB Bostäder arrende-
rar cirka hälften av den nuvarande parkeringsplatsen för 
sina hyresgästers behov och  Borås Kommuns Parke-
ring AB arrenderar resterande yta för allmän parkering.

 » För de nya byggrätterna som tillskapas kan det even-
tuellt bli aktuell med parkeringsköp, se rubrik 5, Gator 
och trafik – Biltrafik och bilparkering.

 » Markanvisningsavtal avseende det område på kullen 
som ska bebyggas med bostäder (BL1).

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Norrby 1:1, Garvaren 15 och Garvaren 30 som ägs av 
kommunen samt Bagaren 1 och Järnbäraren 2 som ägs av AB 
Bostäder i Borås. Upphävande av bestämmelse om fastighets-
indelning möjliggör ombildning av befintliga fastigheter.

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna 
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa 
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Ledningar 
belägna inom områden markerade med u bör tryggas genom 

upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom ledningsrätt.  

Det område som utgör kvartersmark för skola, vård och 
bostäder (SDB) ska avstyckas från Bagaren 1 och Norrby 1:1 
för att utgöra en ny fastighet (rosa/beteckning C i karta). 

Det område som utgör kvartersmark för parkering mm 
(PB2E) kan avstyckas från Norrby 1:1 för att utgöra en ny 
fastighet (grått/beteckning A i karta).

Det område som utgör idrottsplats (R1) kan avstyckas från 
Garvaren 30 och Norrby 1:1 för att utgöra en ny fastighet 
(grönt/beteckning F i karta).

Det område av Garvaren 15 som planläggs för park ska 
överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering (lila/
beteckning G i karta). 

Den del av Norrby 1:1 som utgör bostäder och odlingslotter 
(BL1) kan överföras till Järnbäraren 2 genom fastighetsreg-
lering eller styckas av att utgöra en egen fastighet. I det fall 
området styckas av till egen fastighet behöver tillfart över 
Järnbäraren 2 säkerställas med servitut (gult/beteckning H i 
karta).

De delar av Norrby 1:1 som omfattas av kvartersmark för 
bostäder och centrum med mera (BC1L1PE) ska genom 
fastighetsreglering överföras till Bagaren 1 (orange/beteck-
ning B och E i karta).

Det område av Bagaren 1 som planläggs för park och gång & 
cykel ska överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering 
(blått/beteckning D i karta).

Ekonomi
Kommunen bekostar iordningställande av anläggningar 
inom allmän plats. Anläggningar som föreslås inom parken 
beskrivs närmare under rubrik 2, ”Kronängsparken”. 
Kommunen bekostar även anläggande av idrottsplats (R1), 
marksanering inom park och idrottsområde samt rivning av 
den södra delen av Norrbyhuset som delvis ligger på mark för 
parkändamål.

Flytt av allmänna VA-ledningar och eventuell marksanering 
inom byggrätt för skola, vård och bostäder (SDB) ska belasta 
byggprojektet.

I det fall fastighetsägare uppför byggnader inom område 
som regleras med både planbestämmelsen f3 (endast flyttbara 
byggnader får anordnas), och planbestämmelsen u (marken 
ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledning-
ar), ska fastighetsägaren bekosta flytt av byggnader vid behov.
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Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. Detaljplanen 
finansieras genom planavgift som tas ut i samband med 
bygglov.

14. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Tomtindelningsplan
Bestämmelserna om fastighetsindelning (BOFI) för kvarteret 
Bagaren (1583K-BN823/1961) och del av BOFI för kvarteret 
Järnbäraren (1583KBN18/1963), ursprungligen antagna som 
tomtindelningar, upphävs.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19).

 » Geoteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-05).

 » Bullerutredning (Sweco, 2019-07-25).

 » Vibrationsutredning (Sweco, 2019-07-25).

 » Bergteknisk undersökning (COWI, 2018-12-14). 
Uppdatering är beställd och kommer levereras under 
september. 

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-04). 
Uppdatering är beställd och kommer levereras under 
september.

Följande bilagor finns utöver planbeskrivningen:

 » Bilaga 1 – Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen 
Norrby som har särskild betydelse för detaljplanen 
(2019-06-19) 

 » Bilaga 2 – Skuggstudie ny bebyggelse Kronängsparken 
(2019-04-08)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Karta som visar de olika områden som beskrivs under rubrik Fastighetsrättsliga frågor.
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Samrådsredogörelse 2
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 16 augusti 2019.

Sammanfattning
Samråd 2 enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
8 april 2019 har ägt rum under tiden 16 april - 21 maj 2019 
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 och i 
Norrbyhuset.

18 remissinstanser, 5 sakägare och 1 övrig har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll vad 
avser markanvändning och principer är bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter kring:

 » Risk kopplat till farligt gods på järnväg samt markbe-
lastning. 

 » Befintlig parkering vid Västmannagatan.

 » Behov av fördjupade och förtydligade utredningar 
avseende förorenad mark, bergteknik och vibration.

 » Hantering av dagvatten.

 » Angöring förskola och Norrbyhuset

 » Utformning och innehåll i parken.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de stora 
förändringar som skett mellan samråd 2 och granskning. 

 » Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara 
kvar och regleras nu med ett område P - parkering 
på plankartan (område 9 på illustration på sida 31 i 
planbeskrivning).

 » Gång- och cykelbanans sträckning är något justerad.

 » Kvartersmarken för förskolan är något utökad i sydöstra 
hörnet för att ansluta till den nya sträckningen av gång- 
och cykelvägen.

1. Yttranden från remisspart 37

S1 Kommunstyrelsen 37

S2 Länsstyrelsen  37

S3 Trafikverket  39

S4 Tekniska nämnden 40

S5 Miljö- och konsumentnämnden  41

S6 Fritids- och folkhälsonämnden  41

S7 Lokalförsörjningsnämnden   42

S8 Kulturnämnden  42

S9 Förskolenämnden  42

S10 Sociala omsorgsnämnden  43

S11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 43

S12 Borås Energi och Miljö  43

S13 Borås Elnät 43

S14 Lantmäterimyndigheten 43

S15 Funktionsrätt i Borås 43

S16 Räddningstjänsten 44

S17 Statens geotekniska institut (SGI)  44

S18 Borås kommuns parkerings AB  45

2. Yttranden från sakägare 45

S19 Boende (28 st) Garvaren 9 (Norrby Tvärgata 38-44) 45

S20 Boende (1st) Skepparen 9 46

S21 Boende (57st) kvarteret Skepparen (Norrby Tvärgata 

och Västmannagatan) 46

S22 Boende (1st) Garvaren 7  46

S23 Boende (1st) Filaren 1 47

3. Synpunkter från övriga 47

S24 Boende (1st) Hattmakaren 3 (Norrby Tvärgata 35 och 

37) 47

 » Parkeringsdäcket som tidigare tilläts inom kvarteret 
Bagaren är borttaget. I området får endast komplement-
byggnader och markparkering finnas.

 » Förtydligade skydds- och avståndsbestämmelser för att 
hantera risk kopplat till järnvägen.

 » Tillagda planbestämmelser kopplade till hantering av 
dagvatten.

 » Tillagda planbestämmelser om maximal marklast.

 » En utredning avseende vibration är färdigställd. Fördju-
pade och förtydligade utredningar avseende förorenad 
mark och bergteknik är beställda.
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Utöver ovanstående har det även gjorts mindre justeringar 
och förtydliganden i plankartan och planbeskrivningen.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsör-
jningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- 
och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB 
Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola 
för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning 
att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. 
Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjning-
snämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, 
kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om 
detaljplan. 

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detalj-
planeändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämn-
den vill även trycka på att i samband med projektet bör 
parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

2018-09-28 beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018. 
Under samrådet kom det in synpunkter som ledde till att 
planförslaget ändrades i en sådan omfattning att det gjordes 
ett nytt samråd. 

Ett bearbetat samrådsförslag togs fram under vintern 
2018/2019 och 2019-04-12 beslutade planchefen i beslut 
§pl 2019-03 via delegation att sända planen på samråd 2. 
Samråd 2 pågick under tiden 16 april - 21 maj 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i denna samrådsredogörelse 
2.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Detaljplanen var på samråd under hösten 2018 och har 
nu omformats utifrån de synpunkter som har kommit in. 
Ändringarna är så pass stora att ett nytt samråd görs för att 
göra en ny avstämning med berörda. Kommunstyrelsens 
synpunkter under samrådet har tillgodosetts. Fotbollsplanen 
finns nu åter i området, byggrätterna på kullen har setts över 
samt att angöring till Norrbyhuset har möjliggjorts. Utöver 
detta har användningarna gjorts mer flexibla och bland annat 
odling har möjliggjorts i delar av området vilket kommun-
styrelsen ser positivt på. Kommunstyrelsen tillstyrker 
planförslaget,

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen anser att planförslaget har förbättrats men 
att det fortfarande finns en del frågor som behöver lösas 
gällande förorenad mark, geoteknik, vibrationer och risker. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor 
som berör människors hälsa och säkerhet måste lösas på 
ett tillfredsställande sätt för att planen inte ska komma att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 » Mellankommunal samordning blir olämplig 

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap) 

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 

Länsstyrelsen befarar däremot utifrån detaljplanens nuva-
rande utförande att: 

 » Planen blir olämplig utifrån människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion 

Geoteknik  
Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för laster upp 
till 30 kPa i den befintliga slänten med läktare och ms. SGI 
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noterar att det saknas en planbestämmelse som säkerställer 
den rekommenderade lastrestriktionen. Länsstyrelsen instäm-
mer om att det behöver finnas en sådan planbestämmelse. 

SGI anser att rekommendationerna i den bergtekniska 
utredningen är relativt otydligt formulerade och att det 
behöver framgå om det föreligger några stabilitetsproblem i 
bergsslänter som kan utgöra en risk i dess nuvarande skick. 
Om några åtgärder krävs för att minska sådana risker anser 
SGI att dessa åtgärder bör vara genomförda då planen antas. 
I utredningen rekommenderas att ”branta bergsslänter ska 
beaktas”, men mer precisa rekommendationer behöver ges 
och framgå i planhandlingarna. Länsstyrelsen instäm-mer i 
SGI:s synpunkter. SGI:s yttrande bifogas detta yttrande. 

Transporter av farligt gods 
Sedan förra samrådet har vissa förändringar gjorts av planen 
vilket förbättrat planen ur ett riskhänseende. Bland annat 
så har planbestämmelser med koppling till risk arbetats in 
på plankartan och vissa verksamheter har tagits bort eller 
flyttats. 

Enligt den översiktliga riskanalysen innebär en ”brandskyd-
dad fasad” en fasad utförd i en viss brandteknisk klass samt 
med krav på ytterväggens antändlighet. Fönster får heller 
inte vara öppningsbara. På plankartan (m1) anges att fasad 
ska vara brandklassad och att öppningsbara fönster är tillåtet. 
För att uppfylla ”brandskyddad fasad” behöver planbestäm-
melsen också kompletteras med krav på antändlighet (t.ex. att 
fasaden är obrännbar). Det behöver också anges på plan-
kartan vilken brandklass som avses. Öppningsbara fönster 
accepteras i aktuellt fall då kullen kan antas ha viss effekt på 
risknivån. När det gäller möjligheten att utrymma bort från 
järnvägen bör det även gälla parkeringsdäcket i anslutning till 
Bagaren 1 då detta är en helt ny byggnad. 

Vibrationer 
I planbeskrivningen skrivs att en utredning för vibrationer 
för närvarande tas fram. Länsstyrelsen vill se att en vibra-
tionsutredning kan presenteras i granskningsskedet. 

Förorenad mark 
Inom området där sågverket legat har pentaklorfenoler 
påträffats i den utförda markundersökningen, vilket indikerar 
att s.k. doppningskemikalier har använts i verksamheten som 
bedrivits. Många av de doppningskemikalier som innehöll 
pentaklorfenoler innehöll även dioxiner och det kan därmed 
även finns föroreningar av dioxiner inom detta område. 
Eftersom pentaklorfenoler bryts ned snabbare och är mer 
spridningsbenägna än dioxiner kan det, trots den låga halten 
av pentaklorfenol som uppmättes, fortfarande finnas höga 
halter av dioxiner kvar i marken. Dioxiner kan fastläggas 
ytligt i markprofilen och människor kan därmed lättare 
exponeras för föroreningarna. 

Då planförslaget innebär en ny förskola och nya bostäder 
samt utveckling av parken kommer människor, och framför 
allt barn, i högre utsträckning än i dag att nyttja området 
och ytligt belägna föroreningar av dioxiner kan då utgöra 
en oacceptabel risk. Föroreningssituationen och riskerna 
med avseende på dioxiner behöver därmed klargöras genom 
undersökningar innan planen kan antas. Saneringsåtgärder 
kommer att krävas för den planerade markanvändningen. 
Det rekommenderas att genomföra kompletterande under-
sökningar för att i mer detalj avgränsa omfattningen och 
spridningsförutsättningarna av de påvisade föroreningarna. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning och anser att detta 
ska göras innan planen antas. Det är viktigt att noggranna 
undersökningar genomförs och att de föroreningar som 
påträffas avgränsas för att tillräckliga saneringsåtgärder ska 
kunna genomföras. 

Råd enligt PBL och MB  
Buller  
Länsstyrelsen anser att kommunen bör arbeta med att mini-
mera bullerexponeringen, där det är möjligt, i enlighet med 
denna paragraf för att åstadkomma så bra boendemiljö som 
möjligt. Inom planområdet bör det finnas bättre placeringar 
av bostadsbyggnaderna så att de kommer längre ifrån tåg- 
och vägtrafik. Det framgår inte av planbeskrivningen att det 
utretts alternativa placeringar av byggnaderna utifrån buller-
utredningar för att komma fram till den bästa lösningen.

Skyfall  
Under rubrik ”Dagvatten” i planbeskrivningen konstateras 
att exploateringen inte ska innebära ett högre flöde av 
dagvatten jämfört med innan förändringen. Länsstyrelsen 
anser att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, 
behöver utredas och beskrivas i planen där också planens 
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver 
ingå. Enligt Boverket ska bebyggelse planeras så att den inte 
tar skada vid den typen av regn. Se också Länsstyrelsens 
rekommendationer för hantering av översvämning till följd 
av skyfall. 

Transporter av farligt gods  
Bostäderna på kullen konstateras ligga mycket nära järnvä-
gen. I planbeskrivningen anges att kullen kan fungera som 
skyddsvall och att avståndet från bostäderna till den punkt 
där kullens stigning börjar är ca 20 m. Kullens skyddseffekt 
är inte utredd men då bostädernas fasad ska utföras ”brand-
skyddad” bedöms kraven i den översiktliga riskanalysen ändå 
vara uppfyllda. Länsstyrelsen vill fortsatt påpeka att 20 meter 
är ett kort avstånd och att kullens skyddseffekt inte är utredd. 
Att bygga nära transportleder för farligt gods innebär en 
acceptans för en förhöjd risk även om vissa åtgärder vidtas, 
speciellt om man väger in framtidsperspektivet med föränd-
rade transporter och eventuella brister i de fysiska skydden. 
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Planeringen behöver vara robust i ett långt perspektiv. Detta 
bör vägas in i kommunens samlade bedömning kring nyttan 
och lämpligheten med en exploatering.

Kommentar
Geoteknik 
En planbestämmelse om maximal marklast är tillagd i enlig-
het med SGI:s och Länsstyrelsens yttrande. En komplettering 
av den bergtekniska utredningen med förtydliganden kring 
de befintliga stödmurarna är beställd och kommer att vara 
färdig innan antagande av detaljplanen. Avstämning kommer 
att ske med Länsstyrelsen mellan granskning och antagande 
för att komma överens om och säkra eventuella ytterligare 
planbestämmelser som behövs. 

Farligt gods 
Parkeringsdäcket finns inte längre kvar i detaljplanen. 
Skyddsbestämmelsen för bostäderna på kullen har komplet-
terats med krav på att fasaden är obrännbar samt med vilken 
brandklass som avses. Kommunen har gjort bedömningen 
att det finns ett stort mervärde för området genom att 
möjliggöra bostadsbyggnation på kullen. Den något ökade 
risknivån som placeringen innebär accepteras därför i detta 
fall. 

Vibration 
En vibrationsutredning har tagits fram inför gransknings-
skedet. Utredningen visar på låga vibrationsnivåer i berget 
och det bedöms inte ge upphov till komfortvibrationer över 
riktvärdet 0,4 mm/s inne i planerade byggrätter. Däremot 
visar utredningen en risk för höga stomljud. Utredningen 
rekommenderar att detta hanteras närmare i projektering av 
byggnaden.

Förorenad mark 
En fördjupad utredning av förorenad mark är beställd. 
Utredningen innehåller utredning avseende dioxiner och 
avgränsning av föroreningarna i enlighet med Länsstyrelsens 
och Miljö- och konsumentnämndens yttranden. Utredningen 
kommer att vara klar innan antagande av detaljplanen och 
avstämning kommer att ske med Länsstyrelsen mellan 
granskning och antagande för att komma överens om och 
säkra eventuella ytterligare planbestämmelser som behövs. 

Skyfall 
Inför granskning har det med hänsyn till risk för skyfall 
och ökad mängd dagvatten införs en planbestämmelse för 
att ställa krav på ett underjordiskt utjämningsmagasin inom 
användningsområdet idrottsplats (R1). I planbeskrivningen 
har det lagts till rekommendationer kring lägsta golvnivå på 
förskole-/bostadsbyggnaden.

Buller 
Det är svårt att skapa en trygg parkmiljö på kullen och 

kommunen vill därför möjliggöra bostadsbyggnation på 
kullen. En ny struktur av bostäder bidrar med mervärde och 
en ökad trygghet i parken. Kommunen är medveten om det 
korta avståndet till järnvägen och de svårigheter det innebär 
både avseende risk kopplat till farligt gods och högre buller-
nivåer än om bostäderna skulle placeras längre in i parken. 
Anledningen till att bostäderna ändå placeras på kullen är 
för att möjliggöra en stor och sammanhållen park omringat 
av bostäder, som skapar både överblick från ytterligare ett 
håll och en ökad social kontroll i området. Det bidrar till 
ökad trygghet i parken. Om bostäderna skulle placeras i ett 
ur bullerhänsyn mer gynnsamt läge skulle de inte få samma 
effekt för parkområdet, utan bara stärka den befintliga 
strukturen. 

S3 Trafikverket 
Det är positivt att kommunen valt att utveckla i ett centralt 
läge. Trafikverket har dock i dagsläget svårt att ta ställning 
till planen då vibrationsutredningen saknas.

Avstånd till järnväg  
Planförslagets minsta föreslagna avstånd mellan järnväg och 
bebyggelse är 14 meter för komplementbyggnader och 22 
meter för bostäder. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas 
inom ett område på 30 meter från spårmitt. Verksamhet som 
inte är störningskänslig och där människor endast tillfäl-
ligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan 
dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock 
tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen 
och bebyggelsen. 

Det är positivt att avståndet för parkeringshuset utökats. 
Däremot kvarstår avståndet på 6 meter mellan spårmitt och 
PB2E, däribland parkering. Trafikverket anser att parkerings-
platser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen (räknat 
från spårmitt på närmaste spår). Inom 15 meter finns det risk 
att bilarnas lack förstörs av gnistor från kontaktledningen. 
Körytan inom parkeringsområdet kan anläggas som närmast 
10 meter från spårmitt. 

Avseende området för odling och PARK kan vegetation 
påverka järnvägsanläggningen negativt, beroende på hur 
de anläggs, utformas och sköts. Växtligheten kan komma 
i strid med elsäkerhetsbestämmelser, orsaka olyckor med 
nedfallande eller utstickande delar, skymma sikt eller påverka 
markstabiliteten. 

Trafikverket anser att ovan givna avstånd ska säkerställas i 
plankartan. 

Buller  
Trafikverket har i nuläget inga synpunkter på bullerutred-
ningen. 
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Vibrationer  
I planbeskrivningen skrivs att en utredning för vibrationer 
tas för närvarande fram. nordväst om planområdet hade låga 
värden, medan jord inom planområdet hade höga värden. En 
tredje mätning i berg intill järnvägen ska ligga till grund för 
fortsatt planarbete. I planbeskrivningen skrivs att om behovet 
finns görs regleringar med planbestämmelser i granskningen. 

Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse 
att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafikverket 
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).

Riskutredning  
Enligt planbeskrivningen har sedan samråd 1 dialog med 
räddningstjänsten och Länsstyrelsen förts kring risk. Dialo-
gen har resulterat i att det inte behövs en fördjupad riskutred-
ning, men att planbeskrivningen har kompletterats med mer 
information kring farligt gods och att plankartan har tillförts 
fler skyddsbestämmelser för de platser inom planområdet 
som berörs. Trafikverket hänvisar vidare till Länsstyrelsens 
bedömning.

Stängsling  
Enligt planbeskrivningen bedöms inte planen generera ökat 
spårspring då det i dagsläget finns naturliga kopplingar via 
tunnel. Frågan kring stängsling kommer studeras i samband 
med framtida utveckling av området norr om järnvägen, 
Getängen, ett utvecklingsområde utpekat i översiktsplanen. 

Dagvatten  
Det är inte tillräckligt redovisat hur kommunen styrker 
följande text ur planbeskrivningen (sidan 23): ”Exploate-
ringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut från 
fastigheterna vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med 
innan förändringen”. Detta då planen medger större antal 
hårdgjorda ytor jämför med dagens. Hur mycket och var ska 
dagvattnet fördröjas? 

Trafikverket önskar, inför granskningsskedet, att ta del av en 
översvämningsanalys för 50- respektive 100- årsregn. Hur 
kommer kommunen motverka riskerna som föranleds av 
50- respektive 100-års regn. 

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom plan-
området och inte påverkar järnvägsfastigheten på något sätt. 
Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter.

Kommentar
På kullen är avståndet mellan nya bostäder och järnvägen 
30 meter. Där placeras byggnaderna dessutom topografiskt 
högre än järnvägen och påverkar inte möjligheten att under-
hålla järnvägsanläggningen eller bebyggelsen. Där avståndet 

är 22 meter är det redan befintliga bostadsbyggnader och 
byggrätterna är relativt begränsade och syftar i huvudsak 
till att möjliggöra mindre ut- och tillbyggnader. Kommunen 
är medveten om att byggrätterna vid händelse av rivning 
innebär att nybyggnation kan ske i enlighet med den nya 
byggrätten, men kommunen bedömer att det inte är lämpligt 
att göra befintlig bostadsbyggnation planstridig då det kan 
innebära svårigheter vid eventuella skador eller behov av 
reparationer. 

Tillåtna avstånd mellan parkering och järnvägen har setts 
över och justerats enligt Trafikverkets önskemål inför gransk-
ningen. Parkmark sköts av Borås Stad och i samverkan med 
Trafikverket i de lägen där det behövs, det vill säga närmast 
järnvägen. I övrigt är det respektive fastighetsägares ansvar 
att se till att eventuell odling inte påverkar järnvägsanlägg-
ningen på något sätt. 

Vad gäller vibration och risk hänvisas till kommentar på 
Länsstyrelsens yttrande S1. 

Dagvatten kommer att hanteras inom planområdet och 
kommer inte att påverka järnvägsfastigheten på något 
sätt. Det säkras genom att avrinning ska ske söderut med 
anslutning till befintliga ledningar. Se även kommentar på 
Länsstyrelsens yttrande S1 för ytterligare åtgärder kopplat till 
dagvatten och skyfall.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
under förutsättning att de synpunkter som nämnden framför 
beaktas. 

Tekniska nämnden vill betona vikten av att cykelstråket 
genom Norrby utgör ett viktigt huvudstråk såsom framhålles 
i detaljplaneförslaget varför passagen genom parken måste 
ges en tydlig och gen koppling för att inte riskera att cykeltra-
fiken okontrollerat tar sig igenom parken. 

Angöringen till förskolan ska ske på kvartersmarken för att 
inte äventyra trafiksäkerheten vid lämning/hämtning av 
barnen. 

Tillgängligheten till Norrbyhuset beskrivs i detaljplaneför-
slaget kan ske på olika sätt. Det är nödvändigt att frågan 
får en lösning, dels vad avser tillfarten dels att det finns 
angöringsyta intill Norrbyhuset, så att inte gång- och cykel-
vägen blockeras av bilar. Förslaget att tillskapa ett servitut för 
tillfarten till Norrbyhuset i norr utmed kv Bagaren innebär 
ett fredande av Kronängsparken på bästa sätt varför detta 
förslag förordas av Tekniska nämnden. 

I övrigt har Tekniska nämnden inga invändningar mot 
upprättat förslag till detaljplan.
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Kommentar
Cykelstråket ska även fortsättningsvis fungera som ett 
huvudstråk och har inför granskningen ritats om. Sträck-
ningen har anpassats för att fungera som ett gent stråk för 
cyklister samtidigt som biltrafik inte ska uppmuntras att köra 
på cykelvägen. Angöring för godstransporter samt hämtning 
och lämning av barn ska lösas inom kvartersmarken.

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Borås Stad och AB 
Bostäder gällande bland annat angöring till Norrbyhuset. 
Avsikten är att angöring ska ske på baksidan av byggnaderna 
i kvarteret Bagaren.  

S5 Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planför-
slaget under förutsättning att förvaltningens synpunkter 
beaktas.

Övergripande synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och även yttrat 
sig i samråd 1. Förvaltningen ser positivt på en förtätning 
med närhet till service, centrum, viktiga knutpunkter och 
Rya Åsar. Planförslaget möjliggör en fortsatt inriktning 
på hållbar mobilitet med hög andel som går, cyklar och 
åker kollektivt till och från området. Det centrala läget 
innebär dock många miljöaspekter som behöver hanteras i 
exploateringen. Det nya planförslaget har planbestämmelser 
för buller, markföroreningar och störningsskydd med 
anledning av närhet till järnvägen. Området innehåller träd 
som omfattas av biotopskydd och intentionerna är att bevara 
dessa, men planbestämmelse finns om att dispens krävs från 
Länsstyrelsen om exploateringen påverkar dessa på något 
sätt. Miljöförvaltningen delar bedömningen att ökad kvalitet 
i Kronängsparken kan ersätta andra utpekade grönytor som 
exploateras. Miljöförvaltningen ser positivt på att planförsla-
get inkluderar ett barnperspektiv och att dialog också förts 
med barn under arbetets gång. Vi har dock önskemål om 
ytterligare kompletteringar. 

Föroreningar och materialval  
De fördjupade undersökningar som föreslås i planhand-
lingarna av markmiljön är viktiga. Det är även viktigt att 
avgränsa utbredningen av markföroreningarna även i park-
miljö så att framtida odling i mark blir möjlig. Mjuk asfalt 
och konstgräsytor och annat plastmaterial på lekytor behöver 
begränsas. Man behöver arbeta för att hitta alternativa 
ekologiska material. Detta för att skapa en hälsosam livs- och 
lekmiljö. 

Natur och parkmiljö  
Den biologiska mångfalden kommer att påverkas av föränd-
ringarna i området. Därför krävs kompensations-och beva-
randeåtgärder. Texten om biologisk mångfald behöver därför 

justeras på s. 23. Planen behöver säkerställa att parken får en 
hög biologisk mångfald. Grövre lövträd måste bevaras, och 
sly- och buskvegetation som tas bort behöver ersättas med 
planteringar med fokus på hög biologisk mångfald inom del 
av parken. På några platser bör bihotell och fågelholkar sättas 
upp. Fortsatt dialog kan föras om hur detta säkerställs under 
genomförandet. Miljöförvaltningen bedömer också att stora 
träd och buskar är värdefulla för djuren i området. Fåglar och 
fladdermöss är exempel på djur som bor och letar mat bland 
dessa. Detta bör framgå i anslutning till meningen på s. 23; 
”I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd”. 

Redaktionella ändringar önskas också enligt följande: 

 » Rubrik ”Biologisk mångfald och klimatanpassning” på 
s. 23 bör ändras till ”Ekosystemtjänster och klimatan-
passning”. 

 » Under rubrik Natur och vegetation bör också syftet 
med att röja bort befintlig vegetation kompletteras 
enligt följande: ”..samt en parkmiljö med bättre fokus 
på människors behov och biologisk mångfald” 

 » Texten om att ”Naturen på kullen är i sig inte värdefull 
att bevara och kullen används inte i någon stor 
utsträckning för rekreation” behöver justeras. Någon 
djupgåendeutredning om naturvärdet har inte gjorts. 
Miljöförvaltningen bedömer dock att andra värden 
väger tyngre än naturvärdet på denna plats.

Kommentar
En fördjupad markmiljöutredning är beställd. Utredningen 
syftar till att avgränsa föroreningarna. Se även kommentar 
till Länsstyrelsens yttrande S1. 

Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Synpunkter om 
materialval och parkmiljö tas med i det fortsatta arbetet. 
Utgångspunkten är att vegetation som tas bort ska ersät-
tas med annan vegetation som även fortsatt bidrar till att 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald främjas.

Planbeskrivningen uppdateras i enlighet med önskemål om 
redaktionella ändringar. 

S6 Fritids- och folkhälsonämnden 
Det omarbetade förslaget till ny detaljplan visar att synpunk-
ter från tidigare samråd tagits om hand. Det nya förslaget 
gör det möjligt att anlägga ny fotbollsplan och tillåter Norr-
byhuset att utvecklas och växa samtidigt som grundidéerna 
med utvecklingen av Kronängsparken som en sammanhållen 
park med tydliga stråk, entréer och zoner säkerställs. Även 
förskolans placering gör att grundidéerna hålls kvar.
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Nya dialoger har genomförts med medborgare, senast med 
barn. Resultatet av dessa dialoger ska ligga till grund för 
utformningen av parken. I samband med att de nya aktivi-
tets-, park- och lekytor anläggs bör verksamheter på området, 
både kommunala och idéburna utveckla och samordna 
ledarledda aktiviteter för barn och unga på området. 

Ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv bör arbetet 
med utformningen av fotbollsplanen även innefatta tydliga 
och inbjudande entréer till planen, grönska i staketen, 
papperskorgar och trygg och tillgänglig läktare. Även möjlig-
het till förråd för till exempel bollar bör ses över.

Kommentar
Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Arbetet leds av 
tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Synpunkterna tas med i det fortsatta 
arbetet. 

S7 Lokalförsörjningsnämnden  
Det är stort behov av förskola inom stadsdelen Norrby. 
Planen medger en möjlig framtida utveckling av Norrbyhu-
sets verksamhet, vilket finns med i lokalbehovsplanering från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Det är i dagsläget dock 
inte möjligt av att avveckla Kronängsgårdens förskola. 

Förskolans nya placering har en bra central placering i områ-
det. Den medger även goda möjligheter för godstransporter. 
Viktigt är att bevaka att angöring för tunga transporter kan 
ske längs med Dalbogatan (inom kvartersmark). Att förskolan 
placeras i anslutning till en parkmiljö är en tillgång då dessa 
lekytor kan samutnyttjas. Det är dock viktigt att förskolan 
har en egen lekgård närmast byggnaden för de yngsta barnen. 
Parkering för personal till förskolan och boendet ovanpå 
kommer att behöva förläggas utanför kvartersmark för att 
inte riskera att lekgården närmast byggnaden försvinner. 
Om möjligt bör kravet för parkeringsreglerna anpassas för 
förskola, då upptagningsområdet till största del är Norrby. 
Parkeringsplatser för personal finns inom Norrby eller 
inom kv Gjutaren och Verkmästaren. Angöringsparkering 
för föräldrar bör kunna förläggas inom kvartersmark i den 
sydöstra delen av tomten. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen.

Kommentar
Befintlig förskola Kronängsgården kan finnas kvar tills dess 
att det är möjligt att flytta den. Detaljplanen medger dock 
ingen utveckling eller utökning av förskolan. 

Kvartersmarken för förskolan blir så stor att förskolan kan 
ha en egen, lite mindre, lekgård i anslutning till byggnaden. 
Angöring för godstransporter samt hämtning och lämning av 
barn ska lösas inom kvartersmarken. I övrigt är det lämpligt 
att prioritera lekyta framför parkering. Parkering för personal 
bör kunna hänvisas till annan allmän parkering inom gång-
avstånd eller genom samutnyttjade av till exempel befintliga 
parkeringsplatser i garage. Exakt lösning för att klara 
krav enligt gällande parkeringsregler diskuteras närmare i 
bygglovsskedet. Förslagsvis sker parkeringsköp eller bildande 
av gemensamhetsanläggningar för de parkeringsplatser som 
inte ryms inom den egna kvartersmarken. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrkte planförslaget 2018-10-22. Därefter 
har förslaget arbetats om till nu föreliggande förslag. 
Kulturnämnden har inga synpunkter på omändringen utan 
tillstyrker planförslaget.

Kommentar
Noteras.

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrby, Garvaren 
15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.

Förskolan får en mindre gård i direkt anslutning till huset. 
Förskolenämnden vill påtala vikten av att vara med i utform-
ningen av parkområdet, som blir en förlängning av förskole-
gården, och lekplatsen utanför förskolans gård. I detaljplanen 
står att parkområdet utanför förskolan är en bra plats att 
testa konceptet ”bemannad parklek”. Förskolenämnden vill 
poängtera att det inte finns möjlighet att bemanna en parklek 
med pedagoger från Förskoleförvaltningen, då det finns en 
brist på utbildad personal.

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet 
måste beaktas när vägar, trottoarer, parkeringar och cykelvä-
gar planeras. Detta för att en säker hämtning och lämning av 
barn skall kunna ske och för att säkerställa goda och säkra 
transporter av varor till och från förskolorna inom området. 
Det bör även finnas parkeringsmöjligheter för medarbetare 
och vårdnadshavare inom området.

Kommentar
Arbetet med att i detalj titta på hur parkområdet kan 
utformas pågår parallellt med detaljplaneprocessen och en 
representant från förskoleförvaltningen bjuds in för att delta i 
det arbetet. 

Synpunkter kring utformningen av vägar, trottoarer, parke-
ringar och cykelvägar tas med i det fortsatta arbetet. 
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Inom förskolans yta finns en begränsad möjlighet till 
parkeringsplatser och i förslaget prioriteras lekyta framför 
parkeringsplatser. Plats för leveranser, sophämtning och 
hämtning och lämning kommer att finnas inom förskolans 
kvartersmark, men parkering för personal kommer i 
huvudsak att behöva hänvisas till andra, allmänna eller hyrda 
parkeringsplatser. 

S10 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår att lämna samrådsyttrande 
om detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kron-
ängsparken, Borås Stad, då bedömningen är att bostäder på 
angiven plats inte bedöms vara aktuellt. 

Kommentar
Noteras.

S11 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
nämndens verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden avstår därför från yttrande.

Kommentar
Noteras.

S12 Borås Energi och Miljö 
Under rubriken ”5. Gator och trafik, Angöring och utfarter” 
finns följande text under angöring till 

Bagaren 1: ”Sophämtning kommer inte att få plats på samma 
sätt som idag, utan bör samlas på platser inom kvarteret där 
sopbilen kommer fram och kan vända på lämpligt sätt”. 

Borås Energi och Miljö anser att de kommer att komma 
med ett förslag vart sophämtningen kommer ske, som vi får 
godkänna? I beskrivningen finns det ej någon. Vi förslår 
underjordsbehållare eller överjordsbehållare, gärna med flera 
fraktioner som i Hestra ”Trädgårdsstaden”. Status för ÅVS 
vet vi ej.

Under rubriken ”6. Teknisk försörjning, Värme” föreslås att 
befintlig text tas bort och ersätts med följande text: ”Fjärr-
värme finns i närheten.”

Under rubriken ”6. Teknisk försörjning, Dagvatten” föreslås 
följande text: ”Aktuellt planområde är i dag anslutet till det 
befintliga dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipien-
ten Viskan. 

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 

befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploa-
terats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan 
det avleds till dagvattenledning. För att säkerställa att det 
inte blir några problem med översvämningar ska huset vid 
Dalbogatan placeras lägst +137,4. För att hantera att det finns 
en trång sektion i Dalbogatan behövs ett utjämningsmagasin 
under fotbollsplanen anläggas.”

Kommentar
Vad gäller sophämtning kommer AB Bostäder att föreslå en 
lösning som Borås Energi och Miljö får godkänna. Ovanstå-
ende rekommendationer skrivs in i planbeskrivningen. 

Ett bygglov har nyligen beviljats för en ny återvinningssta-
tion i kvarteret Järnbäraren vid Billdalsgatan. Återvinnings-
stationen är ett samarbete mellan Borås Stad, AB Bostäder 
och Borås Energi och Miljö. På sikt är tanken att det ska 
finnas ytterligare en återvinningsstation på Norrby och 
arbete med att hitta lämplig placering och utformning pågår. 

Planbeskrivningen justeras enligt övriga synpunkter. 
Rekommendationer avseende lägsta punkt för nybyggnation 
inom område SDB har lagts till i planbeskrivningen. En 
planbestämmelse avseende utjämningsmagasin har lagts till i 
plankartan. 

S13 Borås Elnät
Elnät - Ingen erinran då tidigare synpunkter är noterade och 
besvarade i samråd 2.

Stadsnät - Ingen erinran då tidigare synpunkter är noterade i 
samråd 2.

Kommentar
Noteras. 

S14 Lantmäterimyndigheten
Den karta som visar de olika områden som beskrivs under 
rubrik Fastighetsrättsliga frågor bör kompletteras med 
figurnummer eller dylikt. I annat fall blir kartan svårtolkad i 
gråskala eller av personer med defekt färgseende.

Kommentar
Kartan har justerats enligt synpunkter.

S15 Funktionsrätt i Borås
Funktionsrätt Borås har tagit del av detaljplanen enligt 
ovanstående och har inget att tillföra. Funktionsrätt Borås 
förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.
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Kommentar
Noteras. 

S16 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inga nytillkomna synpunkter på det 
nya samrådsförslaget, men vidhåller de synpunkter som 
framgick av förra yttrandet:

 » Räddningstjänsten anser att krav på brandskyddad 
fasad är över den nivå som riskanalysen statuerar, då 
avståndet 20 meter mellan bostäder och kullens början 
utgör ett tillräckligt skydd för att nå en tillfredsställande 
risknivå för känslig verksamhet.

 » Räddningstjänsten ser inget behov av skyddsavstånd 
mellan järnvägen och parkeringsdäcket. Detta då 
parkeringsdäcket faller under ej känslig verksamhet. I 
övrigt har räddningstjänsten inga särskilda behov av 
utrymme för räddningsinsats vid parkeringsdäcket.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Se även kommentar till Länsstyrelsens 
yttrande S1.

S17 Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI:s yttrande begränsar sig till geotekniska säkerhetsfrågor 
som rör ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar 
kopplade till översvämning. SGI granskar inte frågeställ-
ningar rörande grundläggning exempelvis sättningsrisk eller 
markmiljö såsom markradon. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra byggnation av en förskola med bostäder ovanpå, 
utveckling av 

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas 
till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § 
i PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 
avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för 
hela planområdet för de förhållanden som planen medger. 

Inom östra delen av Norrby l: l finns en lokal höjdpunkt 
där planförslaget medger byggnation av bostäder. Enligt 
planbeskrivningen och ”PM Geoteknik för detaljplan” är 
befintliga stödmurar i dålig kondition och bör besiktigas och 
renoveras alternativt ersättas med nya stödmurar i samband 
med exploatering. I plankartan saknas bestämmelser som 
säkerställer att renovering eller nybyggnation av stödmurama 
utförs. SGI lyfter därför frågan till länsstyrelsen om en 
planbestämmelse kan och ska införas avseende ovanstående 
åtgärder.

Stabiliteten har kontrollerats i en sektion i planområdets 
södra del för glidytor från Norrby Tvärgata ut mot den befint-
liga parkeringsplatsen som ligger intill korsningen Norrby 
Tvärgata/Västra Nygatan. Stabiliteten bedöms vara tillfreds-

ställande för laster upp till 30 kPa i den befintliga slänten 
med införda egenskapsbestämmelsema läktare och ms. SGI 
noterar att det saknas en planbestämmelse som säkerställer 
den i ”PM Geoteknik för detaljplan” rekommenderade 
lastrestriktionen och lyfter därför frågan till länsstyrelsen om 
detta kan och ska regleras i planen. 

Enligt grundkartan ökar släntens lutning öster om den 
valda beräkningssektionen. SGI anser att stabiliteten för 
detta område ska kontrolleras. Stabiliteten i slänten påverkar 
parkområdet inom Garvaren 30 samt kvartersmarken på 
intilliggande fastigheter utanför planen. För att uppnå till-
fredsställande stabilitet anser SGI att de högre gränsvärdena 
avseende kvartersmarken, istället för parkområdet, ska gälla 
för att släntens stabilitet ska anses vara tillfredsställande. 

I planområdets västra del finns ett område som är reserverat 
för parkering och tekniska anläggningar. Delområdet gränsar 
i norr till en järnvägsbank med nivåskillnad mellan släntfot 
och släntkrön på ca 7 m enligt plankartans nivåkurvor. Det 
saknas fältgeotekniska undersökningar från detta område i 
”Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik” men 
SGU:s jorddjupskarta indikerar att jorddjupen varierar mellan 
5-20 m under markytan. SGI anser att järnvägsbankens 
stabilitet behöver utredas då dess stabilitet har direkt påver-
kan på planområdet. 

SGI anser att rekommendationerna i den bergtekniska 
utredningen är relativt otydligt formulerade. I ”PM bergtek-
nik” behöver det uttryckligen framgå om det föreligger några 
stabilitetsproblem i bergsslänter som kan utgöra en risk i dess 
nuvarande skick. Om några åtgärder krävs för att minska 
sådana risker anser SGI att dessa åtgärder bör vara genom-
förda då planen antas. I byggskedet kan nya geotekniska 
risker skapas, exempelvis vid sprängning och schaktning. 
Åtgärder som kan behövas då, bör om möjligt beskrivas och 
plantekniskt säkerställas redan i planskedet. I PM bergteknik 
rekommenderas att ”branta bergsslänter ska beaktas”, men 
mer precisa rekommendationer behöver ges och omhändertas 
i planhandlingama.

Kommentar
Vad gäller järnvägsbanken och användningsområde PB2E 
har kommunen stämt av med aktuell geoteknikkonsult och 
bedömningen är att järnvägsbanken inte behöver utredas 
ytterligare. Dels eftersom den är en del av Trafikverkets 
anläggning och kommunen förväntar sig att Trafikverket har 
koll på och ansvarar för stabiliteten i den, och dels för att 
detaljplanen inte innebär något som påverkar själva järnvägs-
banken, dvs. ingen schaktning eller liknande i själva banken. 
Järnvägsbanken ligger i huvudsak utanför planområdet och 
den del inom planområdet som ligger närmast järnvägen 
ligger på ungefär samma nivå som järnvägen. En planbe-
stämmelse har inför granskning införts på plankartan som 
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reglerar minsta avstånd för parkeringsplats och körbana till 
järnvägsmitt vilket också delvis reglerar hur mycket åtgärder 
som kan göras i närheten av järnvägen. 

Se i övrigt kommentar till Länsstyrelsens yttrande S1. 

S18 Borås kommuns parkerings AB 
Utifrån vårt uppdrag formulerat i Borås stads reglemente är 
det viktigt att framföra följande:

Vi anser att parkeringssituationen i området måste bearbetas 
innan detaljplan för området kan fastställas. 

Liggande förslag på detaljplanen tar bort Garvaren med 30 p 
platser samt Västmannagatan 22 p platser.

Vi ställer oss positiva till att utöka parkeringen mot järnvä-
gen, men ser att det blir en utökning med max 15 parkerings-
platser då man inte kan gå närmare järnvägen. Ev åtgärder så 
som utköp eller utbyte med nuvarande markägare är ett krav 
före detaljplanen fastställs. Vi ser även att denna parkering är 
en yta för de som redan idag bor i den delen av området.

Vi ställer oss ej positiva till att ta bort befintlig markpar-
kering på andra sidan av nya parken i ändan av Västman-
nagatan. Vi anser att dessa markparkeringar bör finnas kvar 
för de boende i området. Parkeringen kan vara som idag eller 
ligga utmed ny förlängd väg i kanten mot nya parken.

Det befintliga parkeringshus som är i AB bostäders fastighet 
kan användas till att erbjuda personal på förskola, skola och 
fritidsgården parkeringsplatser, så de ej använder allmänna 
parkeringsplatser som blir färre för de som är invånare och 
besökare för Norrby.

Kommentar
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Borås Stad och AB 
Bostäder gällande bland annat parkeringen utmed Dalboga-
tan. Avsikten är att Borås Stad ska återta ungefär hälften av 
de befintliga parkeringsplatserna. Det finns också utrymme 
för att anlägga fler parkeringsplatser inom användningsom-
rådet.

Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till samutnyttjande av 
redan befintliga parkeringsplatser och uppmanar till fortsatt 
dialog mellan AB Bostäder, Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Borås kommuns parkerings AB för att göra det möjligt 
att hyra arbetsplatsparkeringar i befintliga garage i stadsdelen.  

2. Yttranden från sakägare
S19 Boende (28 st) Garvaren 9 (Norrby 
Tvärgata 38-44)
Vi vill framföra att det är angeläget att ha kvar parkeringen 
vid Västmannagatan bakom Garvaren 7. Helst borde den 
utvidgas. 

Skäl: 
1. Parkeringen är mycket välanvänd både av boende i 
bostadsrätterna runt parkeringen och av våra gäster. Oftast är 
den nästan eller helt fullbelagd på eftermiddagar och kvällar. 
Den används av besökare till både Garvaren och Skepparen. 
Även hemtjänsten behöver parkeringar. Det är inte ovanligt 
att besökare till våra hus måste parkera nere vid fotbollspla-
nen och den parkeringen tas ju också bort i förslaget.

2. En parkering leder automatiskt till att fler personer rör 
sig i området på kvällarna. Det medför också mer belysning 
dygnet runt om än det bara ska vara parkområde. Detta är 
viktigt eftersom just den här parkeringen ligger nära det 
grönområde som pekats ut som otryggt. Gångstråket mellan 
Billdalsgatan och Västmannagatan skulle också kännas 
tryggare om parkeringen finns kvar. 

3. Vid parkeringen finns en liten återvinningsstation som det 
är angeläget att ha kvar. Det finns ingen annan stans inom 
gångavstånd där vi kan lämna papper och glas.

4. Den planerade parkeringen längs järnvägen vid Dalbo-
gatan ligger för långt borta. Många som bor här är gamla 
och har gamla vänner som inte orkar gå så långt. Vi besöks 
ofta av barn och barnbarn och det är också för långt att bära 
sovande barn när besöken är slut. 

5. Parkeringen längs järnvägen känns otrygg, alltför få har 
sina fönster åt det håller och järnvägen för att det är tomt på 
folk som rör sig där om de inte just ska till sina bilar. Tyvärr 
är det just på sådana ställen som bilbränder eller annan 
skadegörelse kan förekomma. Denna parkering bör direkt 
förses med övervakningskameror. 

Fotbollsplanen 
Vi ser positivt på att det hus som planerades nedanför vår 
trädgård nu är flyttat och ersätts med fotbollsplanen. 

Förutsättningar för att det ska bli bra: 
1. De som spelar boll eller bara umgås på planen går hem i 
rimlig tid på kvällarna. Vi anser därför att belysningen ska 
släckas varje kväll senast kl 22. 
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2. Bakom läktaren bör det byggas någon trevlig spaljé eller 
annat liknande som både dämpas ljudet och stoppar bollar 
från att leta sig upp i vår trädgård.

3. Vi anser också att städningen behöver skötas väl på och 
omkring planen.

4. Vid byggandet bör största möjliga hänsyn tas till de stora 
gamla lövträd som finns på kullen bakom den planerade 
läktaren så att så många träd som möjligt kan stå kvar. 

Kommentar
Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Era synpunkter 
tas med i det fortsatta arbetet. Synpunkterna om tid för 
belysning samt städning av fotbollsplanen vidarebefordras 
till Fritids- och folkhälsoförvaltningen som får titta vidare på 
vilka tider som ska gälla och hur både lyse och städning ska 
bevakas och skötas på den nya fotbollsplanen.

S20 Boende (1st) Skepparen 9
Tack för senaste informationsmöte här på Norrby! Som du 
redan vet har jag fler bra förslag både hur man kan utveckla 
Kronängsparken och göra den till ett attraktivt område för 
Norrby- bor och även för Borås stad. Självklart är målet att 
vi ska samarbeta till att bli Borås bästa parkområde. Här 
kommer några förslag:

 » Mer belysning över hela området så att alla kan känna 
sig trygga.

 » Fler papperskorgar runt om i området. Helst pappers-
korgar i stål/aluminium. (Bilaga skickas 4 bilder på 
förslag på papperskorg)

 » Fler parkbänkar där familjer kan sitta och umgås i 
Kronängsparken.

 » Utegym i Kronängsparken så att alla kan utnyttja detta 
såväl gammal som ung.

 » Basketplan med asfalt (Gärna mini läktare) OBS! Finns 
en redan!

 » Multisportsplan där man kan spela handboll, volleyboll, 
bandy mm.

 » 7-mannaplan med läktare och belysning. Staket runt om 
hela planen och att det finns 4 mål även på långsidorna 
så att man kan spela turneringar (Futsal).

 » Önskvärt vore med mycket färgglada blommor i parken, 
gärna med doftliknande buskar/blommor då detta 
skulle bli rogivande för själen.

Kommentar
Arbetet med att utforma parken och fylla den med innehåll 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. De lämnade 
förslagen tas med i det fortsatta arbetet. 

S21 Boende (57st) kvarteret Skepparen 
(Norrby Tvärgata och Västmannagatan)
Det är av största vikt att behålla parkeringen vid Västman-
nagatan bakom Garvaren 7. Kapaciteten är i dagsläget redan 
för liten, borde vara minst dubbel så stor. 

Anledning till vår skrivelse: 
1. Parkeringen är mycket använd för boende i bostads-
rätterna runt parkeringen och av gäster. Det är redan idag 
fullbelagt vilket innebär att kapaciteten är för låg. Hemtjäns-
ten samt besök till Familjecentralen Norrby Tvärgatan är 
användare. Vidare är det för alla besökare på Norrby en 
mycket väl använd parkeringsplats. 

2. Det innebär även en trygghetsfaktor med parke-
ringsplatsen, då det är rörelse i område som gränsar mot 
Kronängsparken. 

3. Vårt mål är ett tryggt och levande Norrby detta mål 
får ej skrinläggas p.g.a. beslut som ej har förankring i vår 
stadsdel. 

Kommentar
Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

S22 Boende (1st) Garvaren 7 
Jag lämnade, muntligen, mina synpunkter vid besök 
på Norrbyhuset den 23 april, och hon jag pratade med 
antecknade synpunkterna. På det hela taget var jag glatt 
överraskad över de omarbetade planerna, men jag berättade 
att jag fortfarande saknar en anvisad och närbelägen plats 
för en återvinningsstation och att jag också tror att många 
(andra) kommer att sakna parkeringen. Vi talade vid tillfället 
om att det finns många boende på Norrby som inte bor hos 
AB Bostäder, och att många av dem med all säkerhet också 
önskar återvinna eller parkera (o5ch att det således inte vore 
en tillräckligt god lösning även om bostadsbolaget skulle 
ordna med parkering eller fastighetsnära återvinning för sina 
hyresgäster). Att jag skriver just nu är för att jag dagen ifråga 
fick höra att man tror att parkeringsplatsen vid Västman-
nagatan utnyttjas i ganska låg grad, och för att jag sedan dess 
uppmärksammat att den är tämligen väl utnyttjad. De gånger 
jag har sett efter har den varit som minst halvfull och som 
mest överfull (dvs, det är inte ovanligt att det parkeras även 
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utanför och på platser som jag inte tror ens är avsedda som 
parkeringsplatser). I skrivande stund ser det som exempel 
ut som att det finns två lediga platser inne på parkeringen 
och som att det står i vart fall två bilar parkerade utanför, i 
vändzonen. Flertalet kvällar, då jag sett efter, har parkeringen 
varit helt fullbelagd. Med tanke på hur många boende och 
besökande det finns på Norrby som inte har anknytning till 
AB Bostäder (kanske i synnerhet kring Värmlandsgatan och 
Västmannagatan?) verkar det således vettigt att lämna även 
den informationen till er.

Kommentar
Återvinningsstationen som finns idag kommer att tas bort. 
Ett bygglov har nyligen beviljats för en ny återvinningssta-
tion i kvarteret Järnbäraren vid Billdalsgatan. Återvinnings-
stationen är ett samarbete mellan Borås Stad, AB Bostäder 
och Borås Energi och Miljö. På sikt är tanken att det ska 
finnas ytterligare en återvinningsstation på Norrby och 
arbete med att hitta lämplig placering och utformning pågår.

Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

S23 Boende (1st) Filaren 1
Jag bor precis intill fotbollsplanen på Norrby. Det är alldeles 
för stökigt och gapigt. Värst är kvällstid och nattetid.

I natt var ytterligare en natt utan sömn fram till klockan 
02.30 på grund av oljud från fotbollsplan och så här är det 
varje natt sedan mars månad i år och värre blir det under 
sommarmånaderna då det är stora folksamlingar här.  När 
de skjuter bollar ekar det och låter som skott i lägenheten 
plus att det är fruktansvärt gapigt och skrikigt. Även ljuset 
från planen är störande nattetid. Ljuset  släcks 22.00 men 
det tänds alltid efteråt av de som inte skall befinna sig där 
nattetid. 

Jag vet inte hur många nätters sömn som blivit totalförstörda 
och det bara fortsätter så här. Vi går upp tidigt varje morgon 
och skall till våra jobb men jag är jättetrött på dagarna och 
känner att det påverkar min hälsa negativt. I natt sov jag två 
timmar innan det var dags att gå upp.

Brottet förargelseväckande beteende 16 kap. 16 paragraf 
brottsbalken, finns i brottsbalkens 16e kapitel som handlar 
om brott mot allmän ordning och här pekar jag på tiden 
på dygnet där man stör folks sömn pga oljud från allmän 
plats. Ljud är också ett stort miljömässigt problem som 
också omfattas av miljöbalken när det innebär olägenhet för 
människors hälsa enligt 9 kap. 3 paragraf miljöbalken. När 
man bor här i närområdet och inte kan sova på natten pga 
fotbollsplanen är det självklart olägenhet för människors 
hälsa.

Barn och ungdomar skall ha rätt att utöva sportaktiviteter 
dagtid men det är helt absurt att fotbollsplanen skall ligga 
mitt i ett bostadsområde. Mitt förslag är den måste flyttas 
härifrån. Det är den enda vettiga lösningen. Jag har bott här 
i många år men det har blivit mycket värre och stökigare här 
de sista åren. Jag är tvungen att flytta härifrån mot min vilja 
och det känns inte rätt!

Kommentar
Förslaget är att det även fortsättningsvis ska finnas en 
fotbollsplan i området, då det under detaljplaneprocessen 
framkommit att det finns en stor önskan och ett behov av 
att kunna spela fotboll och utöva andra aktiviteter inne i 
stadsdelen. I detaljplanen föreslås dock att en ny fotbollsplan 
byggs i korsningen mellan Norrby Tvärgatan och Västra 
Nygatan. Synpunkterna om tid för belysning på fotbollspla-
nen vidarebefordras till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
som får titta vidare på vilka tider som ska gälla och hur det 
ska bevakas och skötas på den nya fotbollsplanen. 

3. Synpunkter från övriga
S24 Boende (1st) Hattmakaren 3 (Norrby 
Tvärgata 35 och 37)
Det är ju alldeles utmärkt att man sätter igång med arbetet 
att förbättra Norrby ! Det behövs en totalöversyn/sanering 
förutom vad som nämns i annonsen. För att göra området 
attraktivt måste även delen Norrby Tvärgata – Östgötagatan 
– Västgötagatan – Värmlandsgatan röjas upp ! Ta tex gamla 
Swedbank – Värmlandsgatan 30 bla, där det förekommer 
underliga saker som skapar otrygghet. De förbättringar 
som skett på gatorna har merendels resulterat i ökad trafik, 
trängsel och parkering.

Kommentar
Områdena du nämner är inte med i aktuell detaljplan, men 
synpunkterna vidarebefordras till Tekniska förvaltningen och 
AB Bostäder som får avgöra om det behövs åtgärder även i 
dessa delar av Norrby.  

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg

Plan- och bygglovschef  Planarkitekt



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN48

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

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

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

3. Var och hur görs en 

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordlista

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

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

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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År 2011-2012 genomfördes en studie inom ramen för Cultural Planning med Norrby som case. 
Syftet med studien var att stärka demokratin och höja livskvaliteten på Norrby, samt att ta tillvara 
platsens kulturella resurser. Den viktigaste delen i processen var att göra en noggrann 
kartläggning av platsen ur så många perspektiv som möjligt för att kunna beskriva vad som är 
utmärkande för just det området och hur människor ser och upplever platser.  

Ur studien framkommer att det bör skapas fler mötesplatser utomhus, att naturliga stråk ska 
knytas samman och vikten av att få fler människor att vistas på gator och torg. Vidare efterfrågas 
parkmiljöer med inslag av såväl möjlighet till spontanidrott som grönska och blommor. En 
utveckling av lekplatser och möjlighet för vistelse för både gamla som unga med fler sittplatser 
och bord. Det är viktigt att öka tryggheten bland annat genom mer belysning och att städa samt 
vårda miljön.  

Innovationsplattform Norrby fanns mellan 2013 och 2015 och var ett samarbete mellan Borås 
Stad, Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås. 
Inom ramen för innovationsplattform Norrby genomfördes två tillfälliga mötesplatser på Norrby 
under kretsloppsveckorna i september 2013 respektive 2014. Mötesplatserna var framförallt en 
del av arbetet med planprogrammet för Nedre Norrby som Samhällsbyggnadsnämnden arbetade 
aktivt med under dessa år. Inputen från de boende på Norrby som besökte mötesplatserna är 
dock värdefull för en större del av Norrby. Resultat som framkom var en önskan om aktiviteter i 
lokaler och aktiviteter utomhus samt fler mötesplatser. Exempel på förslag som kom in var café 
och festlokaler, fritidsgård för både äldre och yngre, stor park, loppis och lekplatser.   

Bild från den tillfälliga mötesplatsen på Norrby under Kretsloppsveckan 2013. 
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Trygghetsvandringar har genomförts på Norrby 2016, 2017 samt i samband med Norrbydagen 
2018. Trygghetsvandringar genomförs i samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, 
bostadsbolag och andra aktörer på området. Trygghetsvandringar är ett tillfälle att identifiera både 
trygga och mindre trygga platser på ett avgränsat geografiskt område. På en trygghetsvandring får 
alla komma till tals och allas synpunkter dokumenteras. Resultatet ska sedan ligga till grund för 
det brottsförebyggande och trivselskapande arbetet på området. Vandringarna är öppna för alla. 

Genomgående från alla vandringar är att medborgaren anser att det är för få lekplatser på 
området och de som finns idag är välanvända och slitna. I Kronängsparken önskas grillplatser 
och fler sittplatser. En återkommande synpunkt är att det saknas belysning eller att belysningen är 
trasig eller skyms av träd och buskar.  

Gården på Kronängsparkens förskola har återkommande problem med inbrott, nedskräpning, 
förstörelse, langning och glassplitter i sandlådan. I anslutning till gården, på kullen, finns samma 
problematik.  

Konstgräsfotbollsplanen är ofta skräpig vittnar deltagare från trygghetsvandringarna om. Mål, 
läktare, grind och stängsel är också ofta trasigt. Det är ofta bråk om platsen och det har varit 
incidenter med kamphundar på fotbollsplanen. Norrby IF tog under våren 2018 beslutet att inte 
bedriva sin fotbollsskola på planen för att inte tryggheten och säkerheten kunde garanteras. 
Istället bussades barnen till Ramnavallen vid deras träningstillfällen.  

Trafiken på området upplevs som problematisk och otrygg. Bilar kör för fort, bland annat på 
Västra Nygatan och Dalbogatan. Deltagare på trygghetsvandringar säger också att mopeder och 
bilar kör på gång- och cykelbanorna i Kronängsparken. Samma problematik finns på 
grönområdet utanför Dalbogatan.  

Under Norrbydagen pratade vi med ett 30-tal personer. Både enskilda boende på området, 
polisen, personal från verksamheter på Norrby samt representanter från politiska partier. Vi 
pratade med både män och kvinnor, dock inte så många barn.  

Samtalen utgick från en stor skiss över området och flera exempelbilder på olika parkmiljöer. 
Besökarna fick sätta gröna klisterprickar på skissen och vid exempelbilderna för det de tyckte om 
och röda för det de inte tyckte om. Vi fick enbart gröna prickar uppklistrade. Det var även 
möjligt att i fritext skriva på kartan samt på post-it lappar och blädderblock.  

Det lyftes att många människor är utomhus och umgås på Norrby och det behöver finnas olika 
saker att göra för en bred målgrupp. Det pratades om att olika idrotter och sätt att röra sig på 
måste finnas på området. Det behöver finnas fler platser där tjejer kan få ta plats. Det pratades 
också om att musik, dans och mat är viktigt för att skapa bra och positiva mötesplatser. 
Stadsodling, ätbara växter och växthus önskades också. Sittplatser på olika platser runt om i 
området är viktigt ansåg en del.  

De boende berättade att det är många barn på området och att det behövs både fler och större 
lekplatser. Många familjer har många barn i ett stort åldersspann och därför blir det viktigt att 
skapa lekplatser och aktivitetsplatser för alla åldrar.  
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Under Norrbydagen ställde vi också frågor utifrån ett trygghetsperspektiv. Tillfrågade beskrev 
platser som de upplever som otrygga. Det som mer frekvent än annat kom på tal var att det är en 
otrygg trafiksituation, otryggt med buskage i parken samt att fotbollsplanen är otrygg. Bilar kör 
snabbt och bilar kör där de inte får köra. De otrygga buskagen beskrevs vara kullen bakom 
Norrbyhuset/Kronängsgårdens förskola och vissa platser i Kronängsparken. På fotbollsplanen 
tar en del grupper över och låter inte andra vara på planen. Den är dessutom trasig och 
nedskräpad vilket påverkar hela områdets känsla.  

Norrbys områdespolis fanns också på plats på Norrbydagen och berättade för oss om deras 
perspektiv. De platser som framförallt är otrygga i området är kullen bakom Norrbyhuset och 
fotbollsplanen. Kullen är otrygg, med olaglig handel och många platser att gömma sig. 
Fotbollsplanen bidrar till mycket bråk. Polisen lyfte också, liksom de boende, trafikstrukturen 
som problematisk. För att öka tryggheten i parken måste den inredas med annat än buskar som 
riskerar att skapa dolda och mörka platser. Det är också bra med höj- och sänkbara pollare som 
hindrar otillåten trafik. 

 

Bild från Norrbydagen 2018.  

Marknadsföring inför Norrbydagen 2018. 
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Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte och ett boendemöte på Norrbyhuset (23 oktober). 
Samrådsmötet var i form av öppet hus på plats i och utanför Norrbyhuset. Under mötet pratade 
vi med många ungdomar som flera av dem samtidigt var där för Norrbyhusets 
ungdomsverksamhet. Det kom också en hel del äldre/pensionärer, flera mammor och mindre 
barn som bor i området samt några medelålders kvinnor och män. 

Under samrådsmötet framkom både positiva och negativa synpunkter på förslaget. Många var 
positiva till förändring i området och lyfte behovet av mer aktiviteter för alla åldrar samt behovet 
av att Norrbyhusets verksamhet får växa både inomhus och utomhus. Men överlag ville de flesta 
ha kvar fotbollsplanen. Flera personer hade också synpunkter kring storleken på byggnaden med 
förskola och bostäder ovanpå. 

Under boendemötet höll vi en kort presentation kring projektet och uppmanade till att prata med 
oss efteråt. Även här lyftes fotbollsplanen som viktig - grunden och hjärtat i Norrby. Dock lyftes 
även frågan om planen bara är positiv och bara för fotboll med hänvisning till att den är skräpig 
och att det släppts ut hundar på den. Polisen som också var med på mötet kunde bekräfta att de 
gör en del händelserapporter/egeninitierade larm kopplade till fotbollsplanen.  

Under februari-mars genomfördes elevdialoger med barn som bor på Norrby. Genom kontakt 
med skolorna fick barnen möjlighet att delta på skoltid och dialogerna genomfördes av en 
tjänsteperson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad och en pedagog från Navet.  

24 barn på respektive skola, uppdelade i tjej- respektive killgrupp bjöds in. Grupperna träffades 
två gånger, vardera 45-60 minuter.  

Vid första träffen definierades begreppet aktivitetsplats, inklusive lek- och parkyta, genom att 
lägga gemensamma pussel på bilder av aktivitetsplatser. Barnen fick också presentera sig och 
beskriva sin favoritplats på Norrby. Majoriteten av killarna svarade att favoritplatsen är 
fotbollsplanen. I frågan om de själva spelar fotboll eller inte svarar ungefär hälften “ja”. De som 
svarade att de inte spelar fotboll säger att de ändå “hänger” på fotbollsplanen eftersom det är där 
deras kompisar är. Några få tjejer svarar att fotbollsplanen är en favoritplats.  

Bland tjejer nämns fotbollsplanen och Norrbyhuset som en favoritplats. Egna hem eller gården 
precis utanför är dock den plats som oftast benämns som favoritplats på Norrby.  

I mindre grupper fick sedan barnen diskutera och skissa på vad de själva skulle vilja ha på en lek- 
aktivitets- och parkyta. Efter tio minuter fick de berätta för varandra vad de kommit fram till. 
Basketplan, klättervägg, cykelbana, klätterställningar, rutschkanor, ramp, mindre fotbollsplan med 
tak, ljudanläggning eller möjlighet att sitta och lyssna på sin musik samt ladda sin mobil, 
graffitivägg, bänkar och bord under tak, pingisbord, möjlighet att låna spel och annat och 
grillplats är exempel på sådant som kom upp i diskussionerna. 

Barnen fick också reflektera över det värsta som kan hända på platsen och hur det som värst kan 
se ut samt vad som behöver finnas eller göras för att det ska undvikas. Barnen reflekterar över att 
det kan bli skräpigt, trasigt och nedklottrat. Det kan bli bråkigt för det är många barn ute och alla 
vill vara på ytorna. För att undvika nedskräpning säger barnen att det behövs många 
papperskorgar i området som töms ofta. Flera barn anser att fler vuxna i området skulle göra 
skillnad. Fler vuxna som är anställda för att arbeta i aktivitetsparken. Barnen tyckte att de vuxna 
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skulle kunna agera lekledare när det behövs, konflikthanterare när det behövs men också kunna 
ansvara för att låna ut material. Material som skulle kunna finnas för utlåning är: olika slags spel, 
olika slags bollar, rullskridskor, skateboard, pingisrack. 

 

Bilder som visar ett par av de idéer som kom upp under dialogerna och som gestaltades av deltagarna. 
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Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har i en rapport pekat ut särskilt utsatta områden i 
Sverige. I den senaste listan är Norrby ett av de områden som är utpekade. Det är en aspekt som 
är viktig och som måste uppmärksammas vid förändringar i den fysiska miljön. Förändringar ska 
bidra till en positiv utveckling i området.  

I Borås Stad finns Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) som arbetar aktivt med just dessa 
frågor. CKS framhåller vikten av tydliga stråk genom området som inbjuder till att människor 
förflyttar sig inom stadsdelen men också in och ut från andra stadsdelar. En annan aspekt är att 
det ska vara öppet och ljust och att hus vetter mot parken/området, vilket synliggör ytorna och 
därmed bidrar till ökad trygghet. CKS menar att det är mycket positivt om det blir 
studentlägenheter i området och att studentlägenheterna i så fall i första hand bör vara till 
studenter vid den nya polisutbildningen (det går dock inte att styra i detaljplanen). 

CKS framhåller vidare att gångtunneln från Knalleland är problematisk. Att besökaren möts av 
en hög bergsvägg direkt i stadsdelen skapar otrygghet. Det är viktigt att få till en annan 
utformning av platsen i det fortsatta arbetet med parken, exempelvis med hjälp av belysning. 

Ytterligare en aspekt som CKS lyfter är att fotbollsplanen som den är utformad idag är en mindre 
bra mötesplats då den stärker vissa negativa krafter som finns i området. Genom att flytta den 
söderut, öppna upp runtomkring och utnyttja slänten för att skapa en läktare utan baksida tror 
CKS att fotbollsplanen får en bättre funktion och risken för att stärka de negativa krafterna, som 
tidigare nämnts, minskar betydligt genom dels den nya placeringen men även utformning av ytan 
med möjligheter även till andra aktiviteter. Det är också positivt att tillföra fler funktioner på ytan 
så att den kan användas för fler sporter och därmed av fler människor.  

Genom att planlägga fotbollsplanen som idrottsplats är det möjligt att hyra ut den. CKS 
framhåller att det är viktigt med ett samarbete mellan Borås Stad och flera föreningar när det 
gäller skötsel och underhåll av planen. 

Även under samrådstiden för samråd 2 hölls ett samrådsmöte och ett boendemöte på 
Norrbyhuset (23 april). Samrådsmötet var i form av öppet hus på plats utanför Norrbyhuset. 
Under samrådsmötet pratade vi med många av de vi tidigare pratat med under samråd 1 men 
även en del nya. Överlag var responsen på det nya detaljplaneförslaget positiv. De flesta såg 
väldigt positivt på att det nu finns en fotbollsplan med sjumannamått i förslaget och många tyckte 
att den nya placeringen är bra för parken. Några lyfte att reglerna kring belysning på 
fotbollsplanen inte följs och att den ibland är belyst nattetid trots att den inte ska vara det.  

Vi fick också många förslag på vad parken kan fyllas med för funktioner, och hur dessa 
funktioner ska utformas. Till exempel lyftes behovet av större lekplats, fler sittplatser - gärna med 
tak -, bättre belysning och helst en egen basketplan.  

Många lyfte det stora behovet av parkeringsplatser i området överlag, och de flesta vi pratade 
med var negativa till förslaget att ta bort parkeringen vid Västmannagatan utan att ersätta den 
med en ny. Ytterligare en synpunkt som lyftes var hur man ska ta sig fram med bilar till entréerna 
i området. Överlag var dock de flesta positiva till att göra parkområdet så bilfritt som möjligt.  

Under boendemötet höll vi en kort presentation kring det nya förslaget och där lyftes både 
positiva och negativa synpunkter. En del tyckte inte att det behöver göras något alls i parken, 
utan att det är bra som idag. Men det fanns även några som var positiva till att något nytt händer.  
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Vårdagjämning 8.00. Störst påverkan från förskolebyggnaden mot den sydvästra delen av byggnaden i kvarteret Bagaren. 
Bostäderna på kullen skuggas av befintligt hus i kvarteret Järnbäraren. 

 

 

Vårdagjämning 12.00. Förskolebyggnaden ger framförallt skuggor på den egna gården.  

 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 
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Vårdagjämning 17.00. störst påverkan från förskolebyggnaden in på parkmarken. 

 

Sommarsolstånd 8.00. Solen står högt och skuggorna är inte så stora att de påverkar omkringliggande bebyggelse.  

 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 
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Sommarsolstånd 12.00. Solen står högt och skuggorna är små. 

 

 

Sommarsolstånd 17.00. Skuggor påverkar i störst utsträckning parkmark och inte omkringliggande bebyggelse. Liten 
skuggning från bostäder på kullen i riktning mot befintligt hus i kvarteret Järnbäraren.  

 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 
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Mitten av augusti 8.00. Liten påverkan från förskolebyggnaden på befintligt hus i kvarteret Bagaren. 

 

 

Mitten av augusti 12.00. Ingen påverkan på befintlig bebyggelse. 

 
 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 
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Mitten augusti 17.00. Förskolebyggnaden ger framförallt skuggor på den egna gården. Liten skuggning från bostäder på 
kullen i riktning mot befintligt hus i kvarteret Järnbäraren.  

 

Mitten av december 8.00. Solen har ännu inte gått upp. 

 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 
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Mitten av december 12.00. Solen står lågt och långa skuggor faller åt norr. 

 

 

Mitten av december 17.00. Solen har redan gått ner. 

 

BAGAREN 

JÄRNBÄRAREN 



Detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 med flera, Kronängsparken

BN 2017-1683Dp Granskning
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Innehåll

Sammanfattning
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens 
syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kron-
ängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen 
gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och 
tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås 
nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till 
en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. 
För att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan 
bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Detaljplanen var ute på samråd 2 den 16 april - 21 maj 2019. 
En sammanfattning av vilka synpunkter och vilka justeringar 
som gjorts inför granskning finns i utlåtandet, längst bak i 
denna planbeskrivning.

Planbeskrivning 4
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Idéskiss Kronängsparken 12

5. Gator och trafik 19
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6. Detaljplanens skeden 48
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny 
förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen 
park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny 
fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna 
ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del 
av Norrby. För att skapa en bra helhet och en sammanhållen 
park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att 
befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Planområde
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består 
idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt 
ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet 
omges av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt 
sydväst. Järnvägen går i en böj och avgränsar planområdet i 
norr. 

Planområdet är drygt 7 hektar stort och Borås Stad äger 
stora delar av marken. Kvarteren Järnbäraren och Bagaren 
med befintliga bostäder ägs av AB Bostäder. Inom området 
arrenderar Borås parkeringsbolag ett område med mark-
parkering vid Västmannagatan. Markparkeringen mellan 
Dalbogatan och järnvägen har upplåtits till AB Bostäder med 
ett polistillstånd. Idag finns även ett skötselavtal som reglerar 
att AB Bostäder sköter delar av kommunens mark.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplanerna P666 (laga kraft 1976), P298 
(laga kraft 1963), P275 (laga kraft 1961) och P90 (laga kraft 
1934). Delar av området omfattas också av bestämmelser om 
fastighetsindelningar (tidigare benämnt tomtindelningar) från 
1963 respektive 1961.

Garvaren 30 - där fotbollsplan, parkeringsplatser med mera 
finns - är planlagd för allmänt ändamål men används som 
park. Garvaren 15 - där Norrbyhuset ligger - är också plan-
lagd som allmänt ändamål, men byggrätten är begränsad med 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 16 augusti 2019. 

ytor som inte får bebyggas och med en högsta byggnadshöjd 
på 8 meter. Där idrottsplatsen planeras finns idag byggrätter 
för bostäder. Där förskolan med bostäder ovanpå planeras är 
det idag planlagt för park. Kullen är planlagd som park. Där 
de befintliga och nya parkeringsplatserna planeras är det i 
gällande plan park. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut §234 Lokalför-
sörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera 
en förskola för sex avdelningar på fastigheten Garvaren 15 
under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med 
mera kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljpla-
neändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden 
vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreations-
värden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut 
§300 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för att möjliggöra en större förskola i 
området. 

Parallellt med förskolans uppdrag har Borås Stads budgetar 
för 2018 och 2019 gett ett uppdrag till Fritids- och folkhälso-
nämnden att i samverkan med Tekniska nämnden genomföra 
en förstudie samt prioriterad satsning på en aktivitetsplats 
på Norrby, likt den som finns på Sjöbo i norra änden av 
Sjöbogatan.

På grund av uppdragets komplexitet och de många olika 
parter som behöver medverka i arbetet kom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen fram 

till att arbetet med detaljplanen skulle inledas med en gemen-
sam projektstudio. Målsättningen var att tidigt involvera alla 
inblandade parter och komma överens om en gemensam 
visionsbild för området. 

Förslaget som togs fram under projektstudion innebär en 
sammanhållen yta med funktionsuppdelat innehåll. En tanke 
har varit att förstärka redan etablerade ytor, stråk och mötes-
platser. Förslaget innebär att den nya förskolan istället för att 
byggas ihop med Norrbyhuset på Garvaren 15 placeras som 
en fristående byggnad i området tillsammans med bostäder.

Ett samrådsförslag togs fram under 2018 och 2018-09-28 
beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 
oktober 2018 – den 4 november 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Under samrå-
det kom det in synpunkter som ledde till att planförslaget har 
arbetats om och ändrats i en sådan omfattning att det gjordes 
ett nytt samråd. 

Ett bearbetat samrådsförslag togs fram under vintern 
2018/2019 och 2019-04-12 beslutade planchefen i beslut 
§pl 2019-03 via delegation att sända planen på samråd 2. 
Samråd 2 pågick under tiden 16 april - 21 maj 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse 2.  

Preliminär tidsplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2018 
Samråd 2 Andra kvartalet 2019 
Granskning Tredje kvartalet 2019 
Antagande Fjärde kvartalet 2019 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2019

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

Byggstart för förskolan med bostäder ovanpå är beräknad till 
2020 med ett färdigställande 2021. Bostäderna på kullen har i 
dagsläget ingen planerad tid för byggstart.
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Befintlig grusväg upp på kullen, sett från söder.

Utsikt från kullen ner mot befintliga hus på Billdalsgatan.

En del av parken idag. Till höger i bild syns befintlig fotbollsplan.

Befintliga boulebanor och sittplatser i en del av parken.

2. Kronängsparken
Historik och parken idag
Kronängsparken innehåller många olika funktioner redan 
idag. Parken är dock uppdelad och saknar ett tydligt 
sammanhang. Parken separeras av stora ytor för biltrafik, 
stängsel och mycket växtlighet som på vissa platser bidrar till 
mörka och potentiellt otrygga platser. Parken har länge varit 
en samlingspunkt och mötesplats för invånarna i stadsdelen 
Norrby. Fram till 1958 låg en fotbollsplan, forna Norrbyval-
len, i kvarteret Bagaren.

Under 2000-talet anlades en fotbollsplan på samma plats som 
den ligger idag, till en början med grus men numera med 
konstgräs. En utgångspunkt var redan då att stärka möjlig-
heten till spontanidrott i stadsdelen. Fotbollsplanen används 
idag av olika föreningar för organiserade fotbollsträningar 
och närliggande skolor använder ytan för sina idrottslektio-
ner. Fotbollsplanen används också till spontanaktivitet under 
större del av dagen.

För några år sedan byggdes den lekplats som ligger framför 
husen på Dalbogatan. Lekplatsen är mycket populär men 
upplevs av många som för liten. Borås Stad för statistik på 
antal barn per lekplats och på Norrby finns för lite lekplatsyta 
i förhållande till antal barn i området.

Norrbyhuset
Norrbyhuset ligger i kärnan av parkområdet och fungerar 
som en viktig mötesplats i stadsdelen. I Norrbyhuset finns 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och 
café. I Norrbyhuset finns också lokaler för särskilda aktivite-
ter och arrangemang. Norrbyhuset fungerar som ett nav för 
samverkan i området och använder sig ofta av Kronängspar-
ken för olika evenemang och aktiviteter. På våning två finns 
idag en förskola med två avdelningar som har sin lekyta åt 
öster, mot kullen. 

Vad är nästa steg?
I detaljplanen regleras markens användning till park och 
idrottsplats, vilket skapar möjlighet och rättighet att utforma 
den på flera olika sätt. I planbeskrivningen beskrivs de 
tankar som just nu är utgångspunkter i arbetet. Parallellt med 
detaljplaneprocessen arbetar Tekniska förvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen med exakt utformning 
av området. I det arbetet kommer mycket av den input som 
de boende på Norrby själva lämnat i olika sammanhang att 
vara utgångspunkter (läs mer om detta i kapitel 3. Sociala 
perspektiv samt i bilaga 1).

Innehåll och funktioner
Under projektstudion togs en sammanhållen vision för områ-
det fram som bygger på både uppdraget för förskolan och 
aktivitetsplatsen, de bärande idéerna från Cultural planning 

och de tillfälliga mötesplatserna som tidigare har anordnats i 
området (läs mer om det i kapitel 3. Sociala perspektiv samt 
i bilaga 1). Förslaget innebär en sammanhållen parkyta med 
funktionsuppdelat innehåll. En tanke har varit att förstärka 
nuvarande funktioner, ytor, stråk och mötesplatser. 

Förskolan är tänkt att bli en del av parkens helhet och parken 
blir en förlängning av förskolegården. Lekplatsen som ligger 
utanför förskolans gård blir då tillgänglig en större del av 
dagen och för fler än bara förskolebarnen. Detta innebär att 
lekplatsen måste bli stor till yta och variera i innehåll. 

Kronängsparken kan få ett nytt utseende och blir då en 
bättre och mer inkluderande mötesplats för alla, både 
gammal och ung, tjej som kille. Parken ska vara till för hela 
familjen oavsett om man vill spela fotboll, träffa sin kompis, 
röra på sig eller bara ta en kaffe i solen. Parken ska inte ha 
skarpa gränser utan bygga på ett helhetstänkande. Däremot 
delas parken in i olika tydliga funktioner för att stimulera och 
passa besökarens intresse och humör. De olika funktionerna 
samspelar med varandra och alla knyter an till parkens 
mittpunkt – en mötesplats. I följande rubriker beskrivs 
området baserat på de zoner som visas i bilden nedan. 

Under det första samrådet inkom många synpunkter kring 
fotbollsplanen som finns i området idag, och planförslaget 

är nu omritat för att tillgodose dessa synpunkter. Zonerna 
är omflyttade och det ges utrymme för en fotbollsplan med 
sjumannamått. Fotbollsplanen planläggs som idrottsändamål 
för att möjliggöra uthyrning för exempelvis organiserad 
träning. Övrig mark planläggs som allmän plats - park. Det 
innebär att området i huvudsak är till för spontan vistelse i 
form av lek, sport, vila med mera. 

    Förskola och bostäder
Här planeras för en förskola med sex avdelningar med bostä-
der ovanpå. Byggnaden placeras i anslutning till Dalbogatan 
och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Förskolan 
får en mindre gård i direkt anslutning till huset men har 
hela Kronängsparken att leka i. På kvällar och helger kan 
förskolegården nyttjas av alla. Eftersom förskolan endast får 
en liten egen gård läggs stor vikt vid utformningen av den del 
av parkområdet som ligger närmast förskolan, det vill säga 
zonen Aktivitet och liv. 

Det regleras inte i detaljplanen men det är positivt om bostä-
derna som byggs blir studentlägenheter. Högskolan i Borås 
växer, bland annat med polishögskolan, och det finns ett 
stort behov av studentlägenheter i kommunen. Norrby ligger 
mycket nära högskolan med bra förbindelser för gående och 
cyklister. Läs mer om själva byggnaden i kapitel 4. Bebyggelse.

Skiss över området, med zoner som symboliserar hur det kan fyllas med olika funktioner. 
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    Rörelse
I området planeras för en idrottsplats med en fotbollsplan 
med sjumannamått. För att gynna fler sporter och spontani-
drott kan till exempel basketkorgar placeras på långsidorna. 
Topografin i slänten mot söder utnyttjas för att bygga en 
öppen läktare utan baksida. Utöver fotbollsplanen är detta ett 
område som präglas av mycket rörelse – springa, studsa, spela 
och klättra. 

Idag används konstgräsplanen i området bland annat av 
föreningar för organiserad fotbollsträning. När parken byggs 
om och en ny fotbollsplan anläggs kommer det även fortsätt-
ningsvis vara möjligt för idrottsföreningar, skolor och andra 
att hyra och nyttja planen.

    Ro
Här skapas utrymme att sitta ner, själv eller med andra, ta det 
lugnt, reflektera eller bara njuta av stunden. Sinnesupplevelser 
står i centrum och här planeras för mycket grönska, blommor 
och kanske en vattenspegel att vila ögonen på.

    Norrbyhuset
När Kronängsparken växer kan Norrbyhuset växa och bli en 
ännu starkare mötesplats och samlingslokal för både boende 
och föreningar. Om Norrbyhuset byggs ut skapas möjlighet 
till fler aktiviteter och ett utökat bibliotek och café. Norrby-
huset kan anpassas för fler målgrupper och tillgängligheten 
öka. Norrbyhuset kan utöka sin verksamhet utomhus i alla 
väderstreck runt byggnaden.

    Bostäder
Upp mot kullen är det svårt att skapa offentliga ytor som 
befolkas och upplevs trygga dygnet runt, då det ligger avsides 
och har snårig vegetation. Genom att placera bostäder – 
gärna i form av suterrängbyggda radhus med små trädgårdar/
täppor åt söder – skapas liv och rörelse och en ökad trygghet 
på kullen. Läs mer om dessa bostäder i kapitel 4. Bebyggelse.

    Aktivitet och liv
Zonen aktivitet och liv placeras nu i anslutning till förskolans 
gård och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Här 
planeras för lek och aktiviteter för stora och små och ska 
vara en naturlig plats för både förskolans barn och för andra 
på Norrby. Denna del av parken är en bra plats att testa 
konceptet ”bemannad parklek”, vilket innebär att personal 
finns tillgänglig eller håller i aktiviteter för barn. Norrbyhuset 
blir då en naturlig utgångspunkt.

Inspirationsbilder område ”Aktivitet och liv”. Inspirationsbilder område ”Rörelse”. Inspirationsbilder område ”Ro”. Inspirationsbilder område ”Mötesplats”.

    Mötesplats
Mötesplatsen är tänkt att vara Kronängsparkens mittpunkt. 
Här möts alla parkens vägar, vilket gör det till en naturlig 
träffpunkt i området. Här är tänkt att finnas plats att sitta 
kring långbord och väderskyddat. Det ska även finnas plats 
att anordna arrangemang, stora som små, såsom midsom-
marfirande, marknader, uppträdanden och loppisar. Platsen 
sjuder stundtals av liv men här finns också utrymme att sitta 
ner, titta på aktiviteter som pågår runtom, eller kanske spela 
schack med en vän.
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Entrépunkter och stråk
På grund av befintlig byggnation och topografi går det att 
identifiera fem huvudsakliga entréer till området. För att 
stärka området är det viktigt att lägga extra fokus här så att 
entréerna blir tydliga och upplevs välkomnande. De fem 
entréerna har dock olika funktion och kan med fördel ges 
olika utformning. Entréerna är baserade på och beroende av 
stråken som leder till och sträcker sig genom området. Det är 
därför viktigt att också lägga fokus och omsorg på utform-
ningen av stråken. Stråken tillför området liv och rörelse och 
måste upplevas som självklara när området är utbyggt.  
Detta är aspekter som tas med i arbetet med parkens exakta 
utformning.

3. Sociala perspektiv
Det sociala perspektivet är en av de absolut viktigaste 
utgångspunkterna i omvandlingen av Kronängsparken och 
byggnationen av en förskola och fler bostäder i området. 
Detaljplanen har formats för att stärka de positiva kvaliteter 
som området har idag men även utifrån de utmaningar och 
behov som finns. Det fortsatta arbetet med att fylla parken 
med innehåll kommer att utgå ifrån samma tankesätt och 
med målsättningen att minska den upplevda och faktiska 
otryggheten i området. 

Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen
Det har sedan flera år tillbaka gjorts arbete och forskning 
kopplat till Norrby. Några av dessa arbeten har särskild 
relevans för arbetet med Kronängsparken och aktuell detalj-
plan. Dessa listas nedan: 

 » Cultural Planning (2011-2012).

 » Tillfälliga mötesplatser (2013 och 2015).

 » Trygghetsvandringar (2016, 2017 och 2018).

Viktiga stråk och entréer.
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 » Norrbydagen (Norrbydagen sker återkommande, men 
2018 fanns vi på plats för att prata om Kronängspar-
ken).

 » Boendemöten och samrådsmöten. Boendemöten sker 
återkommande, men i samband med mötet hösten 
2018 hade vi också samrådsmöte för detaljplanen och 
fanns på plats på boendemötet för att prata om Kron-
ängsparken, svara på frågor och ta emot synpunkter. 
I samband med boendemötet våren 2019 hade vi ett 
nytt samrådsmöte när detaljplanen var ute på samråd 2. 
Även då fanns vi på plats på boendemötet för att prata 
om och svara på frågor om Kronängsparken.

 » Dialog med elever Särlaskolan, Byttorpskolan och 
Hestra Midgårdskolan (2019).

Resultaten från dessa tillfällen har utgjort och kommer att 
utgöra viktigt underlag i utformningen och omvandlingen 
av Kronängsparken med omnejd. I bilaga 1 till planbeskriv-
ningen beskrivs resultaten av dessa arbeten lite mer utförligt. 
I bilagan finns också en reflektion från Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS).

4. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur, stadsbild, gestaltning
Stadsdelen Norrby har en skiftande bebyggelsestruktur, 
med alltifrån storskaliga hus till mindre radhus. Befintliga 
bostadshus mot järnvägen i norr är höga lamellhus, med nio 
våningar, medan de bostäder som angränsar till planområdet 
i söder är lägre, med tre-fyra våningar. Norrbyhuset är 
utmärkande i området genom att vara en förhållandevis låg 
byggnad med sina två våningar.

Befintlig bebyggelsestruktur bibehålls och förstärks genom 
detaljplanen. Kronängsparken tillåts breda ut sig och ramas 
in av de nya byggnaderna för förskolan samt bostäderna på 
kullen. De byggrätter som tillåts i detaljplanen är placerade 
för att rama in parkområdet. Det skapar en slags rumslighet i 
parken och kan bidra till en ökad trygghet i området. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse som tillåts i planområdet består av förskolan 
med möjlighet till bostäder ovanpå samt nya bostäder på 
kullen. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga mindre 
komplementbyggnader såsom sophus, cykelförråd och 
liknande intill de befintliga bostadshusen i kvarteret Bagaren 
och Järnbäraren samt att bygga ut och på Norrbyhuset. 

Förskolan med bostäder ovanpå hamnar ungefär där lekplatsen är idag. Befintligt hus till höger i bild. På den idag öppna ytan framför byggs ny lekplats och aktivitetsytor.

Enkel modell som visar placering av förskolan med bostäder ovanpå, totalt fem våningar. Sett från Dalbogatan, med Kronängsparken rakt fram i bild. Observera att alléträd 
på denna visualisering redovisas i halv storlek. Träden är i verkligheten ungefär lika höga som byggnaden. 

DALBOGATAN

2019 - 06 - 2711 av 13NORRBY: KV. GARVAREN 15   

SETT FRÅN DALBOVÄGEN 

2019 - 06 - 2712 av 13NORRBY: KV. GARVAREN 15   

SETT FRÅN GÅRDEN
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Idéskiss Kronängsparken
Bilden visar en idéskiss över hur 
Kronängsparken kan se ut. Exakt 
utformning är inte bestämd ännu, 

detta är enbart ett förslag. 
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Förskola och bostäder
Förskolan med bostäder kan bli ungefär 5 våningar beroende 
på hur höga våningsplanen görs, hur tjocka bjälklag som 
används och vilken sockel och takform som används. 
Förskola och bostäder tillåts i hela byggrätten. Byggnaden 
kan dessutom användas för vårdbostäder eller vårdcentral om 
det skulle behövas i framtiden. 

Bostäder på kullen
Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, 
mindre skala till denna del av Norrby och bryta av mot de 
stora och höga byggnader som finns i kvarteren Bagaren 
(Dalbogatan) och Järnbäraren (Billdalsgatan). Byggnaderna 
tillåts bli tre våningar höga. Byggnaderna trappas upp för 
att följa terrängen. Byggnaderna får uppta max 900 kvadrat-
meter. Eftersom området är kuperat är byggrätten relativt 
flexibel för att underlätta kreativa lösningar. 

På- och tillbyggnader befintliga hus
De befintliga husen inom planområdet får en något utökad 
byggrätt vilket innebär att de kan byggas ut eller att det kan 
byggas separata komplementbyggnader såsom tvättstugor, 
cykelförråd och liknande. En fjärdedel av takets yta får 
dessutom byggas på med en totalhöjd som är max 3,5 meter 
över övriga byggnadens höjd, vilket innebär cirka en våning. 
Dessa mindre påbyggnader kan till exempel vara gemensam-
hetsutrymmen, takterrasser eller någon enstaka ytterligare 
bostad.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild. Volymskiss över hur bostäder i tre våningar skulle kunna bli.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild.

Detaljplanen reglerar inte  
hur takformen ska vara. Bilden 

visar endast ett exempel.

Utsnitt plankarta. Prickad mark reglerar skyddsavståndet från järnvägen.

Inspirationsbilder bostäder på kullen.Idéskiss över hur en påbyggnad skulle kunna se ut.

30 m
20 m
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Norrbyhuset
Detaljplanen medger att Norrbyhuset får byggas ut och på. 
Halva byggnaden får bli fyra våningar (norrut mot kullen) 
och halva byggnaden får bli tre våningar (söderut mot 
parken). Där utbyggnaden med omklädningsrum ligger idag 
planläggs marken för park istället. Omklädningsrummet 
kan idag upplevas som en barriär för stråken, och genom att 
ta bort denna del av byggnaden öppnas området upp och 
gör det möjligt att skapa en tydligare mötesplats utanför 
Norrbyhuset. I samband med att omklädningsrummet tas 
bort kommer de som vill byta om här istället att hänvisas till 
Almåshallen.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, med undantag från kullen i 
nordöst samt slänten från bostäderna i sydöst. Parkområdet 
ska planeras så att det är tillgängligt. Bostäder och förskola 
ska byggas så att de uppfyller gällande byggkrav för tillgäng-
lighet. Norrbyhuset är byggt i suterräng med entréer både 
mot öster och väster.

Illustration som beskriver hur Norrbyhuset kan byggas ut och på enligt detaljplanen.

Ljus- och skuggförhållanden
Planområdet består till stor del av öppna parkytor. De bygg-
rätter som tillåts är begränsade i höjd och form. I bilaga 2 till 
planbeskrivningen finns en sol/skuggstudie över planom-
rådet när det är utbyggt. Solstudien redovisar tre tidpunkter 
på dygnet vid fyra olika tillfällen under året: vårdagjämning, 
sommarsolstånd, mitten av augusti och mitten av december. 
Vid bilderna finns korta texter som beskriver detaljplanens 
skuggpåverkan på omgivningen.

Den nya bebyggelsen är placerad så att den i liten grad 
påverkar omkringliggande bebyggelse. Störst påverkan har 
förskole- och bostadsbyggnaden. På morgonen och förmid-
dagen skuggar den en del av befintligt bostadshus på Bagaren 
1. Därefter är den största skuggpåverkan på den egna gården 
på norra sidan av byggnaden. Byggnaden skickar också en 
del skuggor över parkområdet på eftermiddagen. Se exempel 
från vårdagjämning och mitten av augusti till höger.

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen inte 
medför några betydande olägenheter avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse.

höjd +153 = cirka fyra våningar
totalt 500 m2 =  
cirka 200 m² utbyggnad

höjd +150 = cirka tre våningar
totalt 500 m² =  
cirka 150 m² utbyggnad

Vårdag jämning kl 17.00.

Mitten av augusti kl 8.00.

Höjder på befintliga och föreslagna byggnader. Befintliga höjder står med vit text på röd bakgrund. Nya höjder står med röd text på vit bakgrund. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

KRONÄNGSPARKEN

+165

+154 +146

+157,5
+155

+156

+168

+168

+150

+153

3 vån

+148,5
+149

+165

Utsnitt plankarta.

Norrbyhuset får byggas på i två olika höjder. Se även bild nedan.
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Tidigare bebyggelse på kullen. Rester av staketet till vänster i bild står fortfarande kvar på platsen, se bild till höger. Nedanför bakom träden skymtar Norrbyhuset.

Tidigare bebyggelse på kullen på ungefär samma plats som de nya byggrätterna.  

Karta som visar busshållplats, gång- och cykelväg genom området och allmän parkering.

Historik och kulturmiljöer
Stadsdelen Norrby blev stadsplanelagd först 1906 och då 
permanentades i princip det system av gator och gångstigar 
som hade vuxit fram organiskt under stadsdelens uppbygg-
nad från 1870-talet och 35 år framåt. På 1930-talet arbetade 
cirka 4000 personer i fabrikerna i stadsdelens närområde och 
väldigt många av arbetarna bodde på Norrby. Byggnadsverk-
samheten pågick under en väldigt lång period på Norrby. 
Från mitten av 1870-talet och ända fram till 1940-talets 
början tillkom nya byggnader på jungfrulig mark samtidigt 
som väldigt få äldre byggnader revs. 

Den stora omvälvningen kom i samband med att en ny 
stadsplan antogs år 1959. Ledande politiker beslutade då att 
stadsdelen skulle ”saneras” vilket var ett mycket populärt 
begrepp under 1950-talet. Man ville förnya stadskärnorna, 
modernisera äldre stadsdelar och skapa nya moderna 
grannskap i städernas ytterområden. Med dessa idéer och 
tankar som bakgrund gjordes de centrala och äldsta delarna 
av stadsdelen Norrby om totalt under åren 1959-65. När 
rivningsvågen hade lagt sig fanns endast ett fåtal äldre trähus 
kvar. En ändring av stadsplanen antogs 1961 och är den plan 
som för stora delar av området ligger kvar än idag. Sedan 
byggnationen har det inte heller gjorts några stora föränd-
ringar inom planområdet. 

Det första riktigt stora byggprojektet genomfördes år 1958 av 
AB Svenska Riksbyggen i kvarteret Bagaren vid Dalbogatan. 
Norrby IF fick då släppa ifrån sig sin fotbollsplan, kallad 
Norrbyvallen, för att lämna plats åt två, för tiden gigantiska 
skivhus i nio våningar. Tanken var att de två husen skulle 
fungera som en form av evakueringslägenheter för de boende 
på Norrby under den tid då 1959-års stadsplan genomfördes. 
Under fem mycket intensiva år mellan 1960-65 revs och 
nybyggdes hela det centrala Norrby. 

Kullen bakom Norrbyhuset var tidigare bebyggd, men dessa 
byggnader revs under 60- och 70-talen och idag är delar av 
Norrbyhuset, visserligen ombyggt, det enda som återstår. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag fyra stora bostadshus med 
sammanlagt 393 bostäder. Detaljplanen medför att nya 
bostäder kan byggas ovanför den planerade förskolan. 
Detaljplanen innebär också nya byggrätter för bostäder på 
kullen mot järnvägen i norr. På kullen tillåts 900 kvadratme-
ter byggnadsarea i tre våningar. Om det byggs som radhus 
innebär det ca 10-15 bostäder. Om det byggs som lägenheter 
kan det istället bli cirka 15-30 bostäder. Ovanpå förskolan 
kan det byggas ca 30 bostäder beroende på hur stor yta 
förskolan behöver och hur stora lägenheterna görs. Om det 
bara byggs smålägenheter i form av studentlägenheter kan 
det bli ca 50 lägenheter. Om huset i framtiden skulle göras 
om helt till bostäder kan det bli upp till ca 50 normalstora 
bostäder.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns arbetsplatser i Norrbyhuset. Detalj-
planen innebär att en ny förskola kan byggas vilket bidrar till 
fler arbetstillfällen i området. 

Offentlig service
Detaljplanen innebär att en ny förskola med sex avdelningar 
kan byggas, vilket inrymmer cirka 120 barn. I Norrbyhuset 
finns idag bland annat samlingslokaler, bibliotek och café. På 
övre plan finns en förskola. Detaljplanen innebär att Norrby-
huset kan utvecklas och byggas ut. Den befintliga förskolan 
kan finnas kvar så länge den behövs, men på sikt kommer 
det eventuellt behövas ytterligare en ny förskola i stadsdelen. 
Då är det lämpligt att flytta bort förskolan från Norrbyhuset 
och göra det möjligt att utöka Norrbyhusets verksamhet och 
samtidigt minska angöringstrafiken inom parkområdet. I 
byggrätten för förskola och bostäder tillåts också vård om det 
skulle behövas till exempel vårdbostäder eller en vårdcentral 
i framtiden.

Kommersiell service 
I detaljplanen tillåts mindre handels- och verksamhetslokaler 
i de fyra befintliga bostadshusen samt i de nya bostäderna på 
kullen. I Norrbyhuset skapas möjlighet att ha centrumverk-
samheter vilket innefattar t.ex. handel, café och restaurang. 
Inom kvarteret Bagaren finns en befintlig förenings- och 
samlingslokal. 

5. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet utgör en viktig mötesplats för de som bor på 
Norrby. Genom området går dessutom viktiga gång- och 
cykelstråk i riktning mot Parkstaden, Byttorp, Borås centrum 
och Getängen. Biltrafik får inte åka igenom området, men 
det finns idag gator för biltrafik samt två centralt belägna 
vändplatser. Detaljplanen medför att gatunätet förändras. 
Biltrafik och bilparkering flyttas ut till utkanterna av området 
för att ge parken möjlighet att breda ut sig, och för att 
fokusera på de gående och cyklandes säkerhet och tillgänglig-
het i området. Gång- och cykelvägar utvecklas i området för 
att skapa tydlig framkomlighet för dessa trafikslag.

Gångtrafik
Området ansluts till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
i samtliga väderstreck. I parkområdet kommer gång- och 
cykeltrafik att vara överordnat biltrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Dalbogatan finns gång- och cykelväg. Den kommer 
även efter att parken byggts om att fortsätta genom Kron-
ängsparken och ansluta till gång- och cykelvägen som leder 
norrut i tunnel under järnvägen och Bäckeskogsgatan. På 
övriga gator i området sker cykling i blandtrafik. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

busshållplats

nya parkeringsplatser

parkeringsplatser

parkeringsplatser

gång- och cykelväg

gång- och cykelväg
KRONÄNGSPARKEN
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Vid Norrbyhuset finns cykelparkering som vid eventuell 
utbyggnad bör utökas. Nya bostäder och förskolan ska byggas 
så att de klarar gällande parkeringsregler för cykelparkering. 
Norrby ses som en del av centrumzonen vilket innebär att 
det behövs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
flerbostadshus och 30 platser för smålägenheter. Antalet 
platser för förskolan är 20 % av antalet anställda plus 17,5 % 
av antalet elever. Om förskolan byggs med 6 avdelningar á 20 
elever och har 30 anställda behövs det alltså 27 cykelparke-
ringsplatser.

Kollektivtrafik
Det går ingen busstrafik inom planområdet. Alingsåsvägen, 
med hållplats vid Almåsskolan, ligger drygt 200 meter 
sydväst om planerad förskola, och trafikeras av tre lokalnäts-
linjer vilket innebär en hög turtäthet in till Borås centrum. 
Härifrån tar det bara ett par minuter till Borås resecentrum.

Biltrafik och bilparkering 
Idag kan biltrafik ta sig till planområdet via Dalbogatan i 
nordväst, Västra Nygatan i sydväst, Västmannagatan i söder 
och Billdalsgatan i öster. Planförslaget ändrar inte dessa 
möjligheter, men biltrafiken kommer inte att kunna köra hela 
vägen in i området när parken och förskolan byggts ut. 

I planförslaget ligger fokus på att utöka och förstärka 
parkytorna i området. Förskolan bedöms ha sitt huvudsakliga 

Bilparkeringen som behövs kan till exempel lösas genom 
att anlägga markparkering inom den egna kvartersmarken, 
genom att samnyttja parkeringsplatser med andra bostads-
kvarter eller i parkeringsgarage. Det finns också möjlighet att 
göra parkeringsköp, vilket innebär att den som bygger betalar 
in en viss summa per parkeringsplats som de inte anlägger 
själva till kommunen för att kommunen i sin tur ska kunna 
skapa fler allmänna parkeringsplatser. 

Inom kvarteret Järnbäraren finns ett stort parkeringsgarage i 
två plan som kan inrymma parkeringsplatserna som behövs 
för de nya bostäderna på kullen (se bild nedan). Parkerings-
reglerna anger att parkeringsplatser kan anläggas upp till 
0,4 km fågelvägen från bostäderna. I direkt anslutning till 
bostäder, förskola och Norrbyhuset ska det dock finnas 
parkeringsplats för rörelsehindrade.

Markparkeringen utmed Dalbogatan, längs järnvägen, utökas 
och kan antingen användas som parkering för bostäder eller 
för allmän parkering, vilket till exempel kan fungera som 
parkering för anställda på förskolan och besökare till parken 
och Norrbyhuset.

De allmänna parkeringsplatserna vid Västmannagatan 
kommer att finnas kvar som de ser ut idag (se bild på sida 19) 
för att tillgodose en del av parkeringsbehovet för besökare 
till parken och bostäder i närområdet.

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

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafikplan. 
Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. 
Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder 
och tidplan för genomförande.

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

Angöring och utfarter
Angöring till förskolan och bostäderna sker i anslutning till 
Dalbogatan och på en egen angöringsplats i anslutning till 
entrén. 

upptagningsområde inom stadsdelen och de bostäder som 
tillåts bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet 
bilresor i området. Fler bostäder i ett område bidrar med 
fler människor och därmed fler resor. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Normalt 
brukar man räkna med att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför-
flyttningar per vardagsdygn. I en resvaneundersökning gjord 
av Västtrafik år 2015 visades att Norrby i stor utsträckning 
använder sig av kollektivtrafik, går eller cyklar vilket innebär 
att bilalstringen per bostad bör bli betydligt lägre. Norrby 
ligger mycket centralt, med nära till både kommersiell och 
kommunal service. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedömer 
kommunen att det inte behövs någon separat trafikutredning 
för detaljplanen. Statligt vägnät bedöms inte påverkas nega-
tivt av detaljplanen.

Förskolan och nya bostäder ska byggas så att de klarar 
gällande parkeringsregler för bilparkering. Delar av planom-
rådet uppfyller kraven på god tillgänglighet med kollektivtra-
fik, vilket innebär att det finns möjlighet att reducera antalet 
parkeringsplatser som krävs genom att till exempel ordna fler 
och bättre cykelparkeringsplatser eller ordna en bilpool. För 
smålägenheter, max 35 m2, behövs färre parkeringsplatser.

Dalbogatan. Markparkeringen till vänster i bild utökas för att rymma fler parkeringsplatser. Angöring för bostäder på kullen sker via Billdalsgatan samt befintlig väg inom fastigheten Järnbäraren 2. Till vänster i bild syns befintligt parkeringsgarage.
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Utgångspunkten är att besökare inte ska ta sig fram med bil 
ända till Norrbyhuset. Dock finns ett behov av leveranser, 
sophämtning och parkering för funktionsnedsatta i anslut-
ning till byggnaden. Räddningstjänsten måste också ha 
möjlighet att komma fram till byggnaden. För att lösa detta 
behövs ett servitut via fastigheten Bagaren 1 och att en 
liten del av gång- och cykelvägen används precis framför 
Norrbyhuset. En truck eller liknande kan behövas för att 
köra upp vagnar till Kronängsgårdens grind på grund av en 
smal passage och en svag uppförsbacke från gata till byggnad. 
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Borås Stad och AB 
Bostäder gällande bland annat angöring till Norrbyhuset. 
Avsikten är att angöring ska ske på baksidan av byggnaderna i 
kvarteret Bagaren. 

Detaljplanen medger även att gång- och cykelvägen genom 
parken används för en mindre mängd trafik som behöver 
komma intill Norrbyhuset. Det är dock något som bara bör 
ske i undantagsfall. För att gång- och cykelvägen inte ska 
användas för olovlig trafik och för att det inte ska bli konflik-
ter mellan gående, cyklister och biltrafik bör gång- och 
cykelvägen regleras med till exempel annan markbeläggning 
och pollare som bara går att öppna av dem som måste ha 
tillgång till vägen och att transporter så långt det är möjligt 
planeras så att de sker vid särskilda tider. 

6. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Om bostäderna och förskolan innebär 
avstyckning genom en 3D-fastighetsbildning behövs en extra 
förbindelsepunkt då varje fastighet, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, ska anvisas en egen förbindelsepunkt för 
vatten. 

Bostäderna på kullen kan anslutas med nya ledningar via 
Billdalsgatan och parkområdet direkt väster och söder om 
fastigheten Järnbäraren 2.

Värme
Fjärrvärme finns i närheten.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleled-
ningar. I planområdet finns dels ett E-område för befintlig 
transformatorstation och dels möjlighet att bygga en ny 
transformatorstation inom parkeringen utmed Dalbogatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
Exakta lösningar för specifika byggnader löses i samband 
med projektering och bygglovsgivning.

I stadsdelen Norrby som helhet saknas i dagsläget en 
ordentlig återvinningsstation (ÅVS). Den mindre, befintliga 
stationen som finns vid Västmannagatan kommer att tas bort 
för att möjliggöra en tydligare entré in till parkområdet. 

Lämpliga placeringar för nya ÅVS:er utreds just nu i ett 
samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö och 
AB Bostäder. Ett bygglov har nyligen beviljats för en ny 
återvinningsstation i kvarteret Järnbäraren vid Billdalsgatan. 
Ytterligare en placering i stadsdelen utreds. 

7. Mark
Natur och vegetation
I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd. Detaljplanen säkerställer utökad 
parkmark gentemot gällande planer. Delar av befintlig 
vegetation kommer att försvinna för att göra det möjligt 
att få till ändamålsenliga aktivitetsytor med hög kvalitet 
samt en parkmiljö med bättre fokus på människors behov 
och biologisk mångfald. Delar av den sly- och blandskogs-
bevuxna kullen mot järnvägen i norr görs om till byggrätt 

för bostäder. Naturen på kullen används inte i någon större 
utsträckning för rekreation. Området har inte genomgått 
någon djupgående utredning avseende naturvärden. 
Avstämning har dock skett med miljöförvaltningen och den 
gemensamma bedömningen är andra värden väger tyngre än 
naturvärdet på denna plats. 

Ekosystemtjänster och klimatanpassning
Detaljplanen medför inga försämringar för den biologiska 
mångfalden. Istället kan en utveckling av parken innebära 
en minskad andel hårdgjorda ytor och bidra till en förbättrad 
biologisk mångfald och dagvattenhantering i området.

Den naturliga kullen i nordöst bidrar till viss bullerdämpning 
för parkområdet. Kullen utgör även genom sin topografi en 
naturlig skyddsvall mot järnvägen. 

Inom parkområdet finns utrymme för både vindskydd, 
solexponering och skugga.

Rekreation och kulturlandskap
En ambition i detaljplanen är att det inom parkområdet ska 
finnas utrymme för olika funktioner och olika typer av rekre-
ation. Rekreationsmöjligheter i form av lek, spontanidrott 
och inte minst vila är viktigt för människors välmående. 
Norrby är en tätbefolkad stadsdel och detaljplanen bidrar 
till en ökad möjlighet för närrekreation av olika slag i nära 
anslutning till de boende inom stadsdelen. Cirka 500 meter 
nordväst om planområdet finns Rya Åsar som möjliggör 
annan typ av rekreation som till exempel promenader eller 
löpning. 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns två trädalléer som är skyddade biotoper. 
Intentionen i planarbetet är att allén utmed Dalbogatan ska 
finnas kvar. Här har byggrätten för förskolan och bostäderna 
anpassats med prickmark för att träden ska kunna stå kvar. 
Den andra allén står utmed Västra Nygatan och där kommer 
allén behöva tas ner och ersättas i samband med ombyggna-
tion av fotbollsplanen och parkområdet. En dispensansökan 
ska lämnas in till Länsstyrelsen. Utgångspunkten är att 
återplantera en allé utmed den den nya fotbollsplanen. De 
träd som står närmast Norrbyhuset kommer dock att behöva 
ersättas på annan plats inom parkområdet. 

Om det i framtiden skulle krävas åtgärder som påverkar 
befintlig eller nyplanterad allé krävs biotopskyddsdispens 
från Länsstyrelsen. Det är upp till markägaren eller verksam-
hetsutövaren att i så fall ansöka om sådan dispens.

Angöring för bostäder på kullen löses i huvudsak via Billdals-
gatan och gatan inom Järnbäraren 2.

Angöring till kvarteret Filaren som ligger direkt utanför 
planområdet kommer att kunna ske som idag, via små gator 
på kvartersmark i direkt anslutning till husen. 

Angöring till kvarteret Bagaren sker idag via befintlig väg 
framför byggnaderna samt via baksidan mot järnvägen. 
Räddningstjänsten kommer fortsättningsvis att kunna 
komma åt framsidan via befintlig väg framför samt via 
gång- och cykelvägen och parkområdet. Sophämtning 
kommer inte att få plats på samma sätt som idag, utan bör 
samlas på platser inom kvarteret där sopbilen kommer fram 
och kan vända på lämpligt sätt. När ett förslag på lösning 
finns framtaget ska det stämmas av och godkännas av Borås 
Energi och Miljö. Borås Energi och Miljö rekommenderar en 
lösning med underjords- eller överjordsbehållare, gärna med 
flera fraktioner. 

Riksintressen
Järnvägen som går runtom planområdet och som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt av 
detaljplanen.
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Karta som visar hur angöring är planerad inom planområdet.
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Grönområdesplan
I Borås Stads grönområdesplan pekas Kronängsparken ut 
som en viktig närpark (klass III). Ett av detaljplanens syften 
är att stärka och utveckla denna funktion. 

Naturområdet vid Dalbogatan pekas ut som en träffpunkt 
med värden för lokal utveckling (klass IV). En stor del av 
området är dock redan ianspråktaget som markparkering och 
järnvägen bidrar dessutom till att ytorna är mindre attraktiva 
att vistas på. Genom att utöka och förbättra Kronängsparken 
har kommunen bedömt att de eventuella värden som finns 
mellan Dalbogatan och järnvägen kompenseras och kan 
skapas i Kronängsparken istället.

Geoteknik
En utredning avseende geotekniska förhållanden har tagits 
fram. Den geotekniska utredningen visar att området där 
förskolan med bostäder ovanpå har en totalstabilitet som 
bedöms tillfredställande och uppfylla rekommendationer. 
Laster från framtida byggnation bedöms medföra sättningar 
vilket måste hanteras vid konstruktion av byggnaden genom 
utskiftning av organisk jord. Planerad byggnation bedöms 
kunna grundläggas på packad fyllning efter utskiftning av 
torv.

För bostäderna på kullen visar utredningen att jordlagerfölj-
den i kombination med de grunda djupen till berg medför 
att lokalstabiliteten bedöms vara tillfredställande. Befintliga 
stödmurar i väster är i dålig kondition och bör besiktigas och 
renoveras alternativt bytas ut mot nya stödmurar innan dess 
att byggnation ovan släntkrön kan ske. Innan uppfyllnad sker 
ska all organisk jord schaktas bort och ersättas med friktions-
jord eller packad sprängsten. Planerad byggnation bedöms 
kunna grundläggas med platta på mark.

I sydvästra delen av park- och idrottsområdet finns en 
befintlig slänt som har utretts. Stabiliteten bedöms vara 
tillfredsställande för laster upp till 30 kPa i den befintliga 
slänten. En planbestämmelse har införts i plankartan för att 
säkra maximala marklaster.

Mer information och rekommendationer finns i den geotek-
niska utredningen som finns som en bilaga till planbeskriv-
ningen. 

Bergteknisk utredning
En bergteknisk utredning är genomförd på kullen där nya 
byggrätter för bostäder tillåts. Slutsatsen i utredningen är att 
byggnation kan genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren beskrivna nedan:

 » Planområdets branta bergsslänter ska beaktas vid 
närbelägna, vibrationsalstrande arbeten, exempelvis 

sprängning. Bergsakkunnig ska rådfrågas innan spräng-
ning, vibrationer eller tunga laster närmare än 10 m av 
bergssläntens krön.

 » Bergsakkunnig ska rådfrågas om ändringar i detaljpla-
nen görs med avseende på markanvändning i den nu 
prickade och kryssade marken närmast spåret (2018-11-
22).

 » Mätning för radonfara ska utföras även på sprängbot-
ten. Alternativt kan byggnader uppföras radonsäkra.

Mer information finns i den bergtekniska utredningen som 
finns som en bilaga till planbeskrivningen. En komplettering 
av utredningen med förtydliganden av de befintliga stödmu-
rarna är beställd och kommer att vara färdig innan antagande 
av detaljplanen. Vid behov kommer utförande- och/eller 
skyddsbestämmelser införas i plankartan inför antagande. 

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits bland annat ett sågverk och 
byggvaruhus med försäljning av virke. På fastigheterna intill 
järnvägen har det bland annat deponerats tungmetaller. 

En utredning avseende miljötekniska förhållanden 
genomfördes inför samråd 2. Utredningen visar att det 
finns föroreningar i området. Föroreningar finns främst i 
områdena där idrottsplatsen är belägen och i den södra delen 
av parkområdet som på skissen på sida 7 benämns Ro. Vissa 
föroreningar finns även där förskolan med bostäder ovanpå 
planeras. Marken behöver saneras i samband med att mark-
åtgärder görs. För idrottsplatsen och byggrätten för förskola, 
vård och bostäder regleras det med en villkorsbestämmelse i 
plankartan: ”Startbesked för lov som innebär markarbete får 
inte göras förrän markens lämplighet avseende föroreningar, 
på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets 
riktvärden för angiven markanvändning.”. 

Eftersom det i parkområdet inte krävs bygglov för alla 
åtgärder läggs det till som en information på plankartan att 
marken är förorenad och behöver saneras i samband med 
markarbeten.  

Mer information kring förorenad mark finns i den miljötek-
niska markutredningen som finns som en bilaga till planbe-
skrivningen. En kompletterande och fördjupad markmiljöun-
dersökning är beställd och kommer att vara färdigställd inför 
antagande av detaljplanen. Utredningen innehåller bland 
annat avgränsning av de påträffade föroreningarna.

8. Vatten
Inom planområdet finns inget öppet vatten. Viskan ligger 
drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan 
Norrby Långgata, och påverkas inte av detaljplanen.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd. 

Dagvatten och översvämningsrisk
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning. 

För att undvika att dagvatten kommer från de nya bostäderna 
på kullen mot norr och järnvägen ska avrinning ske söderut 
för anslutning till befintliga ledningar. Exakt lösning bestäms 
i projekteringsskedet.

Området ligger relativt lågt och för att säkerställa att det inte 
blir några problem med översvämningar rekommenderar 
Borås Energi och Miljö att det nya huset vid Dalbogatan har 
en golvnivå som inte understiger marknivån vid befintliga 
entréer i kvarteret Bagaren. Dock lutar marken och nuva-
rande tillgänglighetskrav innebär att lutningen på marken 
runtom byggnaden inte får vara för kraftig. Det är svårt att ta 
upp lutningarna i ramper på grund av ett begränsat utrymme 
och i aktuellt förslag ligger golvnivån på +136,8. Det innebär 
att byggnaden ändå hamnar cirka en halvmeter ovanför 
lägsta punkten som blir på Dalbogatan och ”angöringsron-
dellen” öster om byggnaden. 

För att hantera att det finns en trång sektion i Dalbogatan 
behöver ett utjämningsmagasin under fotbollsplanen anläg-
gas. En planbestämmelse för att säkra ett underjordiskt 
utjämningsmagasin är tillagt på plankartan.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Grundvattnet på platsen 
påverkas inte negativt på grund av föreslagen plan.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta görs lämpligen genom att fastighetsägare 
med byggnader som är mer brandfarliga, som till exempel 
parkeringsdäck, förser sitt interna dagvattensystem med en 
avstängningsventil som kan stängas för att hindra att släck-
vatten sprids vid eventuell brand.

9. Störningar på platsen
Användningen som tillåts i detaljplanen medför inte några 
störningar för omgivningen. Den trafik som tillkommer 
genom planförslaget bedöms inte vara av den omfattningen 
att den kommer bli störande för området. 

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Kust 
till kustbanan där det fraktas farligt gods. Både bostäder 
och förskola ses som känslig verksamhet. Enligt Borås 
översiktliga riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 2016-12-
19) är skyddsavstånden för känslig verksamhet vid Kust till 
kustbanan enligt följande:
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 » Enbart skyddsavstånd   40 meter

 » Brandskyddad fasad    30 meter

 » Vall eller dylikt    20 meter

 » Brandskyddad fasad och vall eller dylikt 10 meter

För förskolan och bostäderna ovanpå innebär det att 
risknivån är tillfredsställande låg. Samma sak gäller för 
Norrbyhuset. I plankartan regleras dock att ventilation ska 
placeras högt och riktas bort från järnvägen. I samråd med 
Räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov 
av ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Bostäderna på kullen ligger dock mycket nära järnvägen. 
Kullen kan genom sin topografi fungera som en skyddsvall 
och byggrätten har anpassats så att byggnaderna inte får 
placeras närmare järnvägen än 20 meter från där kullens stig-
ning börjar. Det innebär att avståndet till järnvägen blir 30 
meter till fasad. För att ytterligare öka skyddet på bostäderna, 
framförallt mot strålning, ska de byggas med obrännbart 
fasadmaterial, takfot och fönster. Öppningsbara fönster 
är tillåtna. Den övergripande riskutredningen anger att 
fasadmaterial och takfot ska uppfylla brandklass EI30 vilket 
betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande 
(I) under 30 minuter. Fönster ska enligt den övergripande 
riskutredningen uppfylla brandteknisk klass EW30, där W 
istället står för strålning. Brandklasserna som ska uppfyllas är 
specificerade i planbestämmelsen.

För bostäderna gäller också att utrymning ska kunna ske bort 
från järnvägen och att ventilation ska placeras högt och riktas 
bort från järnvägen. Skyddet säkerställs med planbestäm-
melser för störningsskydd i plankartan. 

Bedömningen är att det finns ett så stort mervärde för 
området att möjliggöra bostadsbyggnation på kullen att den 
ökade risknivån som placeringen relativt nära järnvägen 
innebär accepteras i detta fall.

För befintliga bostäder i kvarteret Bagaren och Järnbäraren 
gäller att ventilation ska placeras högt och riktas bort från 
järnvägen. Det kan till exempel bli aktuellt vid påbyggnad 
på husen. Skyddet säkerställs med en planbestämmelse i 
plankartan.

Markparkering klassas i den övergripande riskutredningen 
som ej känslig verksamhet vilket innebär att den kan placeras 
alldeles intill farligt godsleden. Markparkeringsplatserna 
utmed Dalbogatan och övriga markparkeringar i området ska 
vara placerade minst 15 meter från järnvägen vilket bedöms 
som ett rimligt avstånd för att säkerställa Trafikverkets 
tillgång till samt deras rekommenderade skyddsavstånd från 
järnvägsanläggningen.

Även Norrby Långgata används för transporter av farligt 
gods. Avståndet till nya byggrätter för bostäder och förskola 
överstiger dock Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 
meter och inga skyddsåtgärder eller ytterligare utredning 
bedöms nödvändigt.
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Karta som visar ekvivalentnivåer för väg och järnväg (Borås Stads övergripande bullerkartläggning, 2012).

kunna innehållas utan åtgärder. Detta gäller under förutsätt-
ning att lekytan placeras på det norra ljudskyddade området 
vid förskolebyggnaden.

Även bostäder bör kunna ordnas i denna byggnad då 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas 
klaras. Möjligheter bör även finnas att ordna en egen eller 
gemensam uteplats där riktvärdena kan klaras.

För tänkta bostadsbyggnader i den norra delen av plan-
området (exempelvolymer i bullerutredning) beräknas 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå att överskridas vid 
den norra byggnadsvolymens fasad mot järnvägen. Vid den 
södra mindre byggnadsvolymen beräknas riktvärdet 60 
dBA ekvivalent ljudnivå att klaras. Det bör vara möjligt att 
anordna lägenheter i den norra byggnadsvolymen om minst 
hälften av lägenheterna vetter mot den ljudskyddade södra 
fasaden där 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Alternativt 
kan små lägenheter anordnas med en yta om högst 35 
kvadratmeter där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids. I 
den mindre södra byggnadsvolymen kan lägenheter anordnas 
där riktvärdena klaras.

För planerade bostäder finns det möjlighet att anordna 
uteplatser där riktvärdena kan klaras. I första hand gäller 
detta den skyddade gårdsytan söder och väster om byggnads-
volymerna.

Slutsatserna i bullerutredningen följs upp genom en skydds-
bestämmelse i plankartan för bostäderna på kullen. 
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Utdrag från bullerutredning. Kartan visar dygnsekvivalenta nivåer. Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över mark.

62
62

62
62

62
6360

60
51

51
51

51
51

5156

58

5051

51

5251
50

54

55

57
57

57
57

5753

51
49

48
48

48
49

54

56

2

15

1:1

31

4:1

9

9

9

10

7

30
14

Beräkningsnummer: 1003

Ljudutbredning är beräknad 1,5 m över
mark och inkluderar fasadreflexer.
Fasadpunkter är beräknade som
frifältsvärden.
Fasadpunkter visar högsta beräknade
ljudnivå på något våningsplan.

0 10 20 30 40 50
m

LAeq24 [dBA]
> 75

70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

1:1000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2019-04-05

HANDLÄGGARE
Erik Wenzke

PROJ. NR:
13007093

Teckenförklaring:
Ny byggnad

Befitlig byggnad

Järnväg

Skola / Förskola

DP Kronängsparken Borås stad
Bullerutredning
Kund: Borås Stad

BILAGA 2.A
Prognosår 2040
Väg- och spårtrafik

Dygnsekvivalent ljudnivå

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

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar att 
stora delar av planområdet är bullerutsatt framförallt från 
järnvägen som går runt planområdet. Förskolan är placerad 
på en av de platser som är minst utsatta av buller från järnvä-
gen. Även parkområdet är relativt skyddat tack vare befintliga 
bostadshus och kullen i norr som fungerar avskärmande. 

År 2017 släppte Naturvårdsverket en vägledning med 
riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. I 
vägledningen står att de delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent 
ljudnivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå 
som understiger 70 dBA. Det är dock upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd fattade 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård.

En detaljerad bullerutredning har tagits fram för bostäderna 
på kullen samt förskolan med bostäder ovanpå. För den 
planerade byggnaden med förskola och bostäder beräknas 
riktvärden (Naturvårdsverket) för förskolans skolgård bör 
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Vibrationer
En utredning avseende vibrationer för bostäderna på kullen 
har tagits fram inför granskning. Det har sammanlagt gjorts 
tre mätningar. En i jord direkt på kullen där bostäderna 
planeras och en i berg på kullen på norra sidan av järnvägen 
nordväst om planområdet. Den första mätningen (i jord) 
visade på höga vibrationer, medan den andra mätningen (i 
berg) visade på låga värden. den tredje mätningen gjordes 
i berg i direkt anslutning till järnvägsspåret direkt norr om 
byggrätten. Utredningen visar på låga vibrationsnivåer i 
berget och det bedöms inte ge upphov till komfortvibrationer 
över riktvärdet 0,4 mm/s inne i planerade byggrätter. 

Då mätningar i berg inom byggrätten inte kunde genomföras 
pga för tjockt jordlager på platsen där de nya husen planeras 
kan inte något definitivt svar ges gällande stomljud. Utifrån 
mätningarna som gjorts i närheten bedöms det finnas stor 
risk för höga stomljudsnivåer från tåg och detta bör under-
sökas närmare innan husen byggs. Då mätningar i berget 
där byggnaderna skall ligga inte kunde göras i detta skede 
kan heller inte underlag för projektering/dimensionering av 
eventuella stomljudsåtgärder tas fram i detta skede. Ytterli-
gare undersökningar och analyser samt förslag till eventuella 
stomljudsåtgärder tas fram av entreprenören i samband med 
projektering av husen. 

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

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

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

10. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
PARK innefattar alla typer av parker och grönområden som 
helt eller delvis är anlagda. Inom parkmarken får det finnas 
gång- och cykelvägar, planteringar, lekplatser, bollplaner, 
scener, kiosker, toaletter med mera. Det får även finnas 
mindre byggnader som krävs för skötsel av parken. Bestäm-
melsen GATA visar var lokaltrafiken ska gå i området.  Inom 
användningen ryms även vändplats. Bestämmelsen GÅNG 
& CYKEL visar var en ny gång- och cykelbana ska gå genom 
området.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser, det vill säga gata, gång- och cykel och park, 
inom planområdet. Det innebär att det är kommunen som 
ska äga och ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. För att tydliggöra vad som gäller var 
beskrivs varje område för sig nedan. Områdena är markerade 
med siffror på kartan på nästa sida.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel 
romb med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över 
nollplanet. För befintliga hus får utöver angiven totalhöjd en 
fjärdedel av takets yta ha en totalhöjd som är ytterligare 3,5 
meter, vilket betecknas f1 i plankartan. Det innebär att det går 
att bygga en mindre uppstickande del som till exempel kan 
vara gemensamhetsutrymmen, extra bostadsyta, takterrasser 
eller liknande. Bestämmelsen f2 innebär istället att hälften av 
takets yta får vara högre, vilket gäller för en del av område 1 
(förskola och bostäder). 

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
prickar. Där marken också är markerad med ett u är anled-
ningen att byggnader gör det svårt att komma åt underjor-
diska ledningar som finns i området. Mark som bara får 
bebyggas med komplementbyggnader är markerad med kors. 

Störningsskydd
Stora delar av planområdet har olika typer av bestämmelser 
för att säkra skydd mot störningar. Dessa bestämmelser 
betecknas som m följt av en siffra. Bestämmelserna m1, 
m2, m3 och m5 finns för att säkra skydd mot buller och risk 
kopplat till järnvägen och Bäckeskogsgatan. Bestämmelsen 
m4 finns för att säkra att markföroreningar tas bort innan 
marken bebyggs. Vilka bestämmelser som finns var beskrivs 
under följande områdesrubriker. 

Område 1- förskola och bostäder
Marken där den nya förskolan planeras regleras med 
bestämmelsen SDB. S står för skola, D står för vård och 
B står för bostäder. Exploateringsgraden är max 800 m2 i 
byggnadsarea, uppdelat på två delområden á 400m2. Maximal 
höjd på byggnaden är +154 meter över stadens nollplan vilket 
innebär ungefär fem våningar. Delområdet längst åt öster 
har bestämmelsen f2, som innebär att hälften av takets yta får 
ha en totalhöjd som är ytterligare 3,5 meter. Det innebär en 
fjärdedel av den totala takytan. Inom korsmark får det bara 
finnas komplementbyggnader som t.e.x miljöhus, cykelförråd 
och leksaksförråd. Inom en del av korsmarken finns bestäm-
melsen u ihop med f3 som innebär att komplementbyggnader 
bara får vara lätta konstruktioner, eftersom det måste gå att 
komma åt underjordiska ledningar som finns i området om 
de behöver bytas ut eller renoveras.

För området gäller skyddsbestämmelser om placering av 
ventilation samt behov av sanering av marken, vilket beteck-
nas m3 respektive m4 på kartan. 

Område 2 - Norrbyhuset
Där Norrbyhuset ligger regleras planen med bokstaven 
C2 som står för Centrum. Här tillåts all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet kan det till exempel finnas samlingslo-
kaler, bibliotek, café, föreningslokaler och mindre butiker. 
Exploateringsgraden är sammanlagt 1000 m2  vilket innebär 
att huset kan byggas ut något. Byggnaden tillåts byggas på 
och bli tre våningar åt söder och fyra våningar åt norr. Större 
delen av befintlig påbyggnad med omklädningsrum läggs 
i detaljplanen som parkmark. Avsikten är att denna del av 
Norrbyhuset på sikt ska rivas.

Område 3 - Idrottsplats
Marken regleras med bestämmelsen R1 vilket står för 
idrottsplats. Användningen gör det möjligt att hyra ut 
fotbollsplanen till föreningar och andra. Marken regleras 
med prickar, vilket innebär att det inte får finnas några 
byggnader. Staket, stolpar och liknande är dock tillåtet. Inom 
ett specifikt egenskapsområde finns förtydligat att det enbart 
får byggas en läktare som är anpassad till terrängen. Syftet 
är att läktaren ska byggas in i slänten och att det därmed 
inte blir några baksidor på läktaren. Det är tillåtet med viss 
utfyllnad för att slänten ska bli jämn och fungera bra för att 
kunna bygga läktaren. Läktartak är tillåtet men bör inte vara i 
en tät konstruktion som skapar baksidor eller dolda rum. 

För området gäller skydds- och utförandebestämmelser om 
behov av sanering samt maximal marklast, vilket betecknas 
m4 respektive b1 på kartan. Under idrottsplatsen ska det 
anläggas ett underjordiskt utjämningsmagasin för dagvatten, 
vilket tydliggörs genom bestämmelsen n2 i plankartan.
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Område 4 - bostäder på kullen
Området har bestämmelsen BL1. B står för bostäder och L1 
står för odlingslotter. Tanken är att det ska vara möjligt att ha 
odling innan det byggs några bostäder om det skulle dra ut 
på tiden. Användningen tillåts dock även ihop med bostäder.

Exploateringsgraden är 900 m2 och byggnaderna får byggas i 
tre våningar vilket visas som III på plankartan. Detaljplanen 
reglerar våningsantal istället för totalhöjd så att byggnaderna 
kan trappas upp utmed kullen och anpassas i höjd beroende 
på utformning. Topografin och närliggande bebyggelse är 
tillåtande och höjden på våningsplanen behöver inte regleras.

För att säkerställa att bostäderna som tillåts på kullen ska 
klara de bullerriktlinjer som gäller finns en skyddsbestämmel-
se kring buller, m5. Bestämmelsen innebär att byggnaderna 
måste byggas så att de har hälften av sina bostadsrum riktade 
bort från järnvägen, det vill säga mot den skyddade sidan som 
inte är lika bullerutsatt. För bostäderna gäller också skydds-
bestämmelser om utrymning, fasadmaterial och placering av 
ventilation, vilket betecknas m1, m2 och m3 på kartan. 

Område 5 - bostäder vid Billdalsgatan
Området har bestämmelsen BC1PE. B står för bostäder vilket 
tillåts i hela byggrätten. C1 innebär att det får finnas centru-
mändamål, till exempel små butiker, samlingslokaler eller 
liknande på markplan. P innebär parkering och tillåter att 
delar av fastigheten kan styckas av och användas som allmän 
parkering om det skulle finnas intresse för det i framtiden. E 
står för tekniska anläggningar.

Exploateringsgraden är 2200 m2 vilket är något större än vad 
befintliga byggnader tar upp för att göra det möjligt att vid 
behov kunna bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Höjden regleras 
till max 165 meter över angivet nollplan vilket innebär att 
det inte är tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, 
bortsett från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterli-
gare 3,5 meter högre. I området finns också bestämmelsen 
e2 vilket innebär att marken får byggas under och över med 
körbart bjälklag inom hela fastigheten. Bestämmelsen finns 
för att säkra att det befintliga parkeringsgaraget är planenligt.

För bostäderna gäller skyddsbestämmelser om placering av 
ventilation vilket betecknas m3 på kartan. Om nya bostäder 
byggs till ska de placeras så att gällande riktvärden för buller 
klaras, vilket tydliggörs med bestämmelsen m5.På grund av 
närheten till järnvägen finns en bestämmelse, n1, som anger 
att parkeringsplats måste vara minst 15 meter och köryta 
minst 10 meter från närmsta järnvägsspårs spårmitt.

Område 6 - bostäder vid Dalbogatan
Området har bestämmelsen BC1L1PE med exploateringsgrad 
2300 m2 och byggnadshöjd max 168 meter över angivet 

nollplan. Här gäller samma sak som för bostäderna vid 
Billdalsgatan (område 5), med tillägget att det även tillåts 
odlingslotter, L1.  Byggrätten utökas något mot tidigare för 
att göra det möjligt att vid behov bygga mindre komplement-
byggnader som till exempel cykelförråd, sophus och tvätt-
stugor. Det är inte tillåtet att bygga högre än vad bostäderna 
är idag, bortsett från en fjärdedel av takets yta som tillåts 
bli ytterligare 3,5 meter högre. På ett specifikt område med 
prickmark finns en bestämmelse, odling, som förtydligar att 
det är tillåtet med odlingslotter här.

Där befintlig föreningslokal ligger är marken prickad vilket 
innebär att det inte är möjligt att bygga ut, bygga om eller 
bygga upp byggnaden igen om den skulle rivas.

För bostäderna gäller skyddsbestämmelser om placering av 
ventilation vilket betecknas m3 på kartan. Om nya bostäder 
byggs till ska de placeras så att gällande riktvärden för buller 
klaras, vilket tydliggörs med bestämmelsen m5. På grund av 
närheten till järnvägen finns en bestämmelse, n1, som anger 
att parkeringsplats måste vara minst 15 meter och köryta 
minst 10 meter från närmsta järnvägsspårs spårmitt.

Område 7 - parkering
Området mellan Dalbogatan och järnvägen har bestäm-
melsen PB2E. P står för parkering, B2 innebär bostads-
komplement i form av parkering och E står för tekniska 
anläggningar. Användningsmässigt innebär P och B2 samma 
sak, men båda bokstäverna finns med för att möjliggöra olika 
typer av fastighetsreglering beroende på om parkeringsplat-
serna ska vara allmänna eller användas för bostäder. E finns 
med för att ge förutsättning att någonstans inom området 
bygga en transformatorstation och därmed säkerställa teknisk 
försörjning i området. Marken begränsas med kryss vilket 
innebär att det bara får byggas komplementbyggnader. På 
grund av närheten till järnvägen finns en bestämmelse, n1, 
som anger att parkeringsplats måste vara minst 15 meter och 
köryta minst 10 meter från närmsta järnvägsspårs spårmitt.

Område 8 - teknisk anläggning
Området har bestämmelsen E vilket står för tekniska 
anläggningar. Byggnaderna inom området får uppta totalt 
max 30 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga två 
ytterligare transformatorstationer av ungefär samma storlek 
som den som finns i området idag. Byggnaderna får ha en 
totalhöjd på max 146 meter över nollplanet vilket innebär att 
de kan vara cirka 3 meter höga.

Område 9 - parkering
Området strax nordöst om norra änden av Västmannagatan 
har bestämmelsen P som står för parkering. Marken är 
reglerad med prickar vilket innebär att det inte får byggas 
något. Det innebär att det enbart får vara markparkering.  

11. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden 
med tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen 
ska se ut 2025. Detaljplanen bidrar framförallt till de 
strategiska målområdena ”människor möts i Borås” och ”vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” genom att stärka 
Kronängsparken och Norrbyhuset som viktiga mötesplatser 
både inomhus och utomhus, med aktiviteter och funktioner 
som syresätter området under stora delar av dagen. Detaljpla-
nen bidrar till att de funktioner och verksamheter som redan 
finns i området kan utvecklas och utökas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Den strategi 
som är viktigast för och har varit utgångspunkt i detaljplanen 
är ”fler mötesplatser och målpunkter” som bland annat 
innebär att fler attraktiva mötesplatser ska utvecklas i alla 
stadsdelar och att offentliga rum ska utformas så att de är 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsätt-
ning.

I översiktsplanens markanvändningskarta är Norrby utpekat 
som centrumnära bebyggelse, det vill säga ett område med 
stor utvecklingspotential att förtäta och komplettera med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse. Detaljplanen bidrar med viss 
förtätning i området, men fokuserar i huvudsak på de rekrea-
tions- och aktivitetsmässiga värden som skapas. Norrby har 
redan idag en hög befolkningstäthet, vilket ställer krav på 
storlek och kvalitet på de utomhusmiljöer och mötesplatser 
som finns i området. I översiktsplanen finns den så kallade 
Grönområdessnurran som anger riktlinjer för maxavstånd 
från bostad till olika gröna värden, såsom mötesplatser, 
kvarterspark och stadsdelspark. Detaljplanen bidrar till att 
uppfylla dessa riktlinjer för stora delar av Norrbys invånare.

Miljömål
Planområdet ligger centralt och uppmuntrar till hållbara 
resor vilket bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet 
om begränsad klimatpåverkan samt det regionala tilläggs-
målet att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. 
Genom att stärka och utveckla området som en park bidrar 
detaljplanen till miljömålet ”god bebyggd miljö”. Smarta och 
effektiva lösningar i parken kan också bidra till en bättre 
hantering av dagvatten samt en ökad biologisk mångfald i 
området. Området har också god tillgång till kollektivtrafik.

12. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och mark-
miljö, användning och samnyttjande av grönområden och 
sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedöm-
ning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 
Det andra samrådet innebar inga sådana stora förändringar 
att kommunens bedömning avseende miljöpåverkan har 
ändrats. 

13. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom marksanering, förberedande markarbe-
ten och byggnation med mera.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anlägg-
ningar på allmän plats samt för framtida drift och underhåll 
av dessa platser (park, gata samt gång- och cykelväg) inom 
planområdet. 

Kommunen ansvarar för återplantering av träd som beskrivs 
under rubrik 7, ”Mark – Lagenligt skyddad natur”.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska  
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Inom byggrätt för skola vård och bostäder 
(SDB) ligger allmänna vatten- och avloppsledningar som 
med stor sannolikhet kommer behöva flyttas. Borås Energi 
och Miljö AB ansvarar för att ledningarna flyttas efter 
överenskommelse med byggherren.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
Under samrådstiden har en avsiktsförklaring upprättats 
mellan kommunen och AB Bostäder avseende de fast-
ighetsrättsliga åtgärder som erfordras för att genomföra 
detaljplanen.
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De avtal som bör upprättas inför antagande av detaljplanen 
är:

 » Markanvisningsavtal avseende de områden som föreslås 
bebyggas med förskola och studentbostäder (SDB).

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheterna Norrby 1:1 och 
Garvaren 15 och AB Bostäder i Borås som ägare av 
fastigheten Bagaren 1. Överenskommelsen ska reglera 
överlåtelser där ytor som ska utgöra park tillförs Norrby 
1:1 och ytor som ska utgöra kvartersmark (BC1L1PE) 
ska tillföras Bagaren 1. Överenskommelsen bör 
också reglera att nyttjanderätt tillskapas för tillfart till 
kommunens fastighet Garvaren 15 (Norrbyhuset) över 
AB Bostäders fastighet Bagaren 1.

De avtal som ska upprättas eller sägas upp, men som kan 
invänta detaljplanens antagande är:

 » Köpeavtal för att verkställa ovan beskrivna markanvis-
ningsavtal. 

 » Utmed Dalbogatan, mot järnvägen, i detaljplanens 
västra del har AB Bostäder i Borås anlagt en parke-
ringsplats. Marken är i dag allmän plats som ägs av 
kommunen och har upplåtits till AB Bostäder med 
polistillstånd. När området nu planläggs som kvarter-
smark för parkeringsändamål (PB2E), bör nuvarande 
markupplåtelse upphöra. Nuvarande markupplåtelse 
ersätts med två arrendeavtal där AB Bostäder arrende-
rar cirka hälften av den nuvarande parkeringsplatsen för 
sina hyresgästers behov och  Borås Kommuns Parke-
ring AB arrenderar resterande yta för allmän parkering.

 » För de nya byggrätterna som tillskapas kan det even-
tuellt bli aktuell med parkeringsköp, se rubrik 5, Gator 
och trafik – Biltrafik och bilparkering.

 » Markanvisningsavtal avseende det område på kullen 
som ska bebyggas med bostäder (BL1).

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Norrby 1:1, Garvaren 15 och Garvaren 30 som ägs av 
kommunen samt Bagaren 1 och Järnbäraren 2 som ägs av AB 
Bostäder i Borås. Upphävande av bestämmelse om fastighets-
indelning möjliggör ombildning av befintliga fastigheter.

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna 
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa 
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Ledningar 
belägna inom områden markerade med u bör tryggas genom 

upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom ledningsrätt.  

Det område som utgör kvartersmark för skola, vård och 
bostäder (SDB) ska avstyckas från Bagaren 1 och Norrby 1:1 
för att utgöra en ny fastighet (rosa/beteckning C i karta). 

Det område som utgör kvartersmark för parkering mm 
(PB2E) kan avstyckas från Norrby 1:1 för att utgöra en ny 
fastighet (grått/beteckning A i karta).

Det område som utgör idrottsplats (R1) kan avstyckas från 
Garvaren 30 och Norrby 1:1 för att utgöra en ny fastighet 
(grönt/beteckning F i karta).

Det område av Garvaren 15 som planläggs för park ska 
överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering (lila/
beteckning G i karta). 

Den del av Norrby 1:1 som utgör bostäder och odlingslotter 
(BL1) kan överföras till Järnbäraren 2 genom fastighetsreg-
lering eller styckas av att utgöra en egen fastighet. I det fall 
området styckas av till egen fastighet behöver tillfart över 
Järnbäraren 2 säkerställas med servitut (gult/beteckning H i 
karta).

De delar av Norrby 1:1 som omfattas av kvartersmark för 
bostäder och centrum med mera (BC1L1PE) ska genom 
fastighetsreglering överföras till Bagaren 1 (orange/beteck-
ning B och E i karta).

Det område av Bagaren 1 som planläggs för park och gång & 
cykel ska överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering 
(blått/beteckning D i karta).

Ekonomi
Kommunen bekostar iordningställande av anläggningar 
inom allmän plats. Anläggningar som föreslås inom parken 
beskrivs närmare under rubrik 2, ”Kronängsparken”. 
Kommunen bekostar även anläggande av idrottsplats (R1), 
marksanering inom park och idrottsområde samt rivning av 
den södra delen av Norrbyhuset som delvis ligger på mark för 
parkändamål.

Flytt av allmänna VA-ledningar och eventuell marksanering 
inom byggrätt för skola, vård och bostäder (SDB) ska belasta 
byggprojektet.

I det fall fastighetsägare uppför byggnader inom område 
som regleras med både planbestämmelsen f3 (endast flyttbara 
byggnader får anordnas), och planbestämmelsen u (marken 
ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledning-
ar), ska fastighetsägaren bekosta flytt av byggnader vid behov.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. Detaljplanen 
finansieras genom planavgift som tas ut i samband med 
bygglov.

14. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Tomtindelningsplan
Bestämmelserna om fastighetsindelning (BOFI) för kvarteret 
Bagaren (1583K-BN823/1961) och del av BOFI för kvarteret 
Järnbäraren (1583KBN18/1963), ursprungligen antagna som 
tomtindelningar, upphävs.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19).

 » Geoteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-05).

 » Bullerutredning (Sweco, 2019-07-25).

 » Vibrationsutredning (Sweco, 2019-07-25).

 » Bergteknisk undersökning (COWI, 2018-12-14). 
Uppdatering är beställd och kommer levereras under 
september. 

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-04). 
Uppdatering är beställd och kommer levereras under 
september.

Följande bilagor finns utöver planbeskrivningen:

 » Bilaga 1 – Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen 
Norrby som har särskild betydelse för detaljplanen 
(2019-06-19) 

 » Bilaga 2 – Skuggstudie ny bebyggelse Kronängsparken 
(2019-04-08)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Karta som visar de olika områden som beskrivs under rubrik Fastighetsrättsliga frågor.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN36 PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 37

Samrådsredogörelse 2
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 16 augusti 2019.

Sammanfattning
Samråd 2 enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
8 april 2019 har ägt rum under tiden 16 april - 21 maj 2019 
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 och i 
Norrbyhuset.

18 remissinstanser, 5 sakägare och 1 övrig har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll vad 
avser markanvändning och principer är bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter kring:

 » Risk kopplat till farligt gods på järnväg samt markbe-
lastning. 

 » Befintlig parkering vid Västmannagatan.

 » Behov av fördjupade och förtydligade utredningar 
avseende förorenad mark, bergteknik och vibration.

 » Hantering av dagvatten.

 » Angöring förskola och Norrbyhuset

 » Utformning och innehåll i parken.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de stora 
förändringar som skett mellan samråd 2 och granskning. 

 » Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara 
kvar och regleras nu med ett område P - parkering 
på plankartan (område 9 på illustration på sida 31 i 
planbeskrivning).

 » Gång- och cykelbanans sträckning är något justerad.

 » Kvartersmarken för förskolan är något utökad i sydöstra 
hörnet för att ansluta till den nya sträckningen av gång- 
och cykelvägen.

Utöver ovanstående har det även gjorts mindre justeringar 
och förtydliganden i plankartan och planbeskrivningen.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsör-
jningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- 
och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB 
Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola 
för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning 
att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. 
Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjning-
snämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, 
kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om 
detaljplan. 

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detalj-
planeändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämn-
den vill även trycka på att i samband med projektet bör 
parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

2018-09-28 beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018. 
Under samrådet kom det in synpunkter som ledde till att 
planförslaget ändrades i en sådan omfattning att det gjordes 
ett nytt samråd. 

Ett bearbetat samrådsförslag togs fram under vintern 
2018/2019 och 2019-04-12 beslutade planchefen i beslut 
§pl 2019-03 via delegation att sända planen på samråd 2. 
Samråd 2 pågick under tiden 16 april - 21 maj 2019. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i denna samrådsredogörelse 
2.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Detaljplanen var på samråd under hösten 2018 och har 
nu omformats utifrån de synpunkter som har kommit in. 
Ändringarna är så pass stora att ett nytt samråd görs för att 
göra en ny avstämning med berörda. Kommunstyrelsens 
synpunkter under samrådet har tillgodosetts. Fotbollsplanen 
finns nu åter i området, byggrätterna på kullen har setts över 
samt att angöring till Norrbyhuset har möjliggjorts. Utöver 
detta har användningarna gjorts mer flexibla och bland annat 
odling har möjliggjorts i delar av området vilket kommun-
styrelsen ser positivt på. Kommunstyrelsen tillstyrker 
planförslaget,

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen anser att planförslaget har förbättrats men 
att det fortfarande finns en del frågor som behöver lösas 
gällande förorenad mark, geoteknik, vibrationer och risker. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor 
som berör människors hälsa och säkerhet måste lösas på 
ett tillfredsställande sätt för att planen inte ska komma att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 » Mellankommunal samordning blir olämplig 

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap) 

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 

Länsstyrelsen befarar däremot utifrån detaljplanens nuva-
rande utförande att: 

 » Planen blir olämplig utifrån människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion 

Geoteknik  
Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för laster upp 
till 30 kPa i den befintliga slänten med läktare och ms. SGI 
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 » Parkeringsdäcket som tidigare tilläts inom kvarteret 
Bagaren är borttaget. I området får endast komplement-
byggnader och markparkering finnas.

 » Förtydligade skydds- och avståndsbestämmelser för att 
hantera risk kopplat till järnvägen.

 » Tillagda planbestämmelser kopplade till hantering av 
dagvatten.

 » Tillagda planbestämmelser om maximal marklast.

 » En utredning avseende vibration är färdigställd. Fördju-
pade och förtydligade utredningar avseende förorenad 
mark och bergteknik är beställda.
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noterar att det saknas en planbestämmelse som säkerställer 
den rekommenderade lastrestriktionen. Länsstyrelsen instäm-
mer om att det behöver finnas en sådan planbestämmelse. 

SGI anser att rekommendationerna i den bergtekniska 
utredningen är relativt otydligt formulerade och att det 
behöver framgå om det föreligger några stabilitetsproblem i 
bergsslänter som kan utgöra en risk i dess nuvarande skick. 
Om några åtgärder krävs för att minska sådana risker anser 
SGI att dessa åtgärder bör vara genomförda då planen antas. 
I utredningen rekommenderas att ”branta bergsslänter ska 
beaktas”, men mer precisa rekommendationer behöver ges 
och framgå i planhandlingarna. Länsstyrelsen instäm-mer i 
SGI:s synpunkter. SGI:s yttrande bifogas detta yttrande. 

Transporter av farligt gods 
Sedan förra samrådet har vissa förändringar gjorts av planen 
vilket förbättrat planen ur ett riskhänseende. Bland annat 
så har planbestämmelser med koppling till risk arbetats in 
på plankartan och vissa verksamheter har tagits bort eller 
flyttats. 

Enligt den översiktliga riskanalysen innebär en ”brandskyd-
dad fasad” en fasad utförd i en viss brandteknisk klass samt 
med krav på ytterväggens antändlighet. Fönster får heller 
inte vara öppningsbara. På plankartan (m1) anges att fasad 
ska vara brandklassad och att öppningsbara fönster är tillåtet. 
För att uppfylla ”brandskyddad fasad” behöver planbestäm-
melsen också kompletteras med krav på antändlighet (t.ex. att 
fasaden är obrännbar). Det behöver också anges på plan-
kartan vilken brandklass som avses. Öppningsbara fönster 
accepteras i aktuellt fall då kullen kan antas ha viss effekt på 
risknivån. När det gäller möjligheten att utrymma bort från 
järnvägen bör det även gälla parkeringsdäcket i anslutning till 
Bagaren 1 då detta är en helt ny byggnad. 

Vibrationer 
I planbeskrivningen skrivs att en utredning för vibrationer 
för närvarande tas fram. Länsstyrelsen vill se att en vibra-
tionsutredning kan presenteras i granskningsskedet. 

Förorenad mark 
Inom området där sågverket legat har pentaklorfenoler 
påträffats i den utförda markundersökningen, vilket indikerar 
att s.k. doppningskemikalier har använts i verksamheten som 
bedrivits. Många av de doppningskemikalier som innehöll 
pentaklorfenoler innehöll även dioxiner och det kan därmed 
även finns föroreningar av dioxiner inom detta område. 
Eftersom pentaklorfenoler bryts ned snabbare och är mer 
spridningsbenägna än dioxiner kan det, trots den låga halten 
av pentaklorfenol som uppmättes, fortfarande finnas höga 
halter av dioxiner kvar i marken. Dioxiner kan fastläggas 
ytligt i markprofilen och människor kan därmed lättare 
exponeras för föroreningarna. 

Då planförslaget innebär en ny förskola och nya bostäder 
samt utveckling av parken kommer människor, och framför 
allt barn, i högre utsträckning än i dag att nyttja området 
och ytligt belägna föroreningar av dioxiner kan då utgöra 
en oacceptabel risk. Föroreningssituationen och riskerna 
med avseende på dioxiner behöver därmed klargöras genom 
undersökningar innan planen kan antas. Saneringsåtgärder 
kommer att krävas för den planerade markanvändningen. 
Det rekommenderas att genomföra kompletterande under-
sökningar för att i mer detalj avgränsa omfattningen och 
spridningsförutsättningarna av de påvisade föroreningarna. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning och anser att detta 
ska göras innan planen antas. Det är viktigt att noggranna 
undersökningar genomförs och att de föroreningar som 
påträffas avgränsas för att tillräckliga saneringsåtgärder ska 
kunna genomföras. 

Råd enligt PBL och MB  
Buller  
Länsstyrelsen anser att kommunen bör arbeta med att mini-
mera bullerexponeringen, där det är möjligt, i enlighet med 
denna paragraf för att åstadkomma så bra boendemiljö som 
möjligt. Inom planområdet bör det finnas bättre placeringar 
av bostadsbyggnaderna så att de kommer längre ifrån tåg- 
och vägtrafik. Det framgår inte av planbeskrivningen att det 
utretts alternativa placeringar av byggnaderna utifrån buller-
utredningar för att komma fram till den bästa lösningen.

Skyfall  
Under rubrik ”Dagvatten” i planbeskrivningen konstateras 
att exploateringen inte ska innebära ett högre flöde av 
dagvatten jämfört med innan förändringen. Länsstyrelsen 
anser att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, 
behöver utredas och beskrivas i planen där också planens 
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver 
ingå. Enligt Boverket ska bebyggelse planeras så att den inte 
tar skada vid den typen av regn. Se också Länsstyrelsens 
rekommendationer för hantering av översvämning till följd 
av skyfall. 

Transporter av farligt gods  
Bostäderna på kullen konstateras ligga mycket nära järnvä-
gen. I planbeskrivningen anges att kullen kan fungera som 
skyddsvall och att avståndet från bostäderna till den punkt 
där kullens stigning börjar är ca 20 m. Kullens skyddseffekt 
är inte utredd men då bostädernas fasad ska utföras ”brand-
skyddad” bedöms kraven i den översiktliga riskanalysen ändå 
vara uppfyllda. Länsstyrelsen vill fortsatt påpeka att 20 meter 
är ett kort avstånd och att kullens skyddseffekt inte är utredd. 
Att bygga nära transportleder för farligt gods innebär en 
acceptans för en förhöjd risk även om vissa åtgärder vidtas, 
speciellt om man väger in framtidsperspektivet med föränd-
rade transporter och eventuella brister i de fysiska skydden. 

Planeringen behöver vara robust i ett långt perspektiv. Detta 
bör vägas in i kommunens samlade bedömning kring nyttan 
och lämpligheten med en exploatering.

Kommentar
Geoteknik 
En planbestämmelse om maximal marklast är tillagd i enlig-
het med SGI:s och Länsstyrelsens yttrande. En komplettering 
av den bergtekniska utredningen med förtydliganden kring 
de befintliga stödmurarna är beställd och kommer att vara 
färdig innan antagande av detaljplanen. Avstämning kommer 
att ske med Länsstyrelsen mellan granskning och antagande 
för att komma överens om och säkra eventuella ytterligare 
planbestämmelser som behövs. 

Farligt gods 
Parkeringsdäcket finns inte längre kvar i detaljplanen. 
Skyddsbestämmelsen för bostäderna på kullen har komplet-
terats med krav på att fasaden är obrännbar samt med vilken 
brandklass som avses. Kommunen har gjort bedömningen 
att det finns ett stort mervärde för området genom att 
möjliggöra bostadsbyggnation på kullen. Den något ökade 
risknivån som placeringen innebär accepteras därför i detta 
fall. 

Vibration 
En vibrationsutredning har tagits fram inför gransknings-
skedet. Utredningen visar på låga vibrationsnivåer i berget 
och det bedöms inte ge upphov till komfortvibrationer över 
riktvärdet 0,4 mm/s inne i planerade byggrätter. Däremot 
visar utredningen en risk för höga stomljud. Utredningen 
rekommenderar att detta hanteras närmare i projektering av 
byggnaden.

Förorenad mark 
En fördjupad utredning av förorenad mark är beställd. 
Utredningen innehåller utredning avseende dioxiner och 
avgränsning av föroreningarna i enlighet med Länsstyrelsens 
och Miljö- och konsumentnämndens yttranden. Utredningen 
kommer att vara klar innan antagande av detaljplanen och 
avstämning kommer att ske med Länsstyrelsen mellan 
granskning och antagande för att komma överens om och 
säkra eventuella ytterligare planbestämmelser som behövs. 

Skyfall 
Inför granskning har det med hänsyn till risk för skyfall 
och ökad mängd dagvatten införs en planbestämmelse för 
att ställa krav på ett underjordiskt utjämningsmagasin inom 
användningsområdet idrottsplats (R1). I planbeskrivningen 
har det lagts till rekommendationer kring lägsta golvnivå på 
förskole-/bostadsbyggnaden.

Buller 
Det är svårt att skapa en trygg parkmiljö på kullen och 

kommunen vill därför möjliggöra bostadsbyggnation på 
kullen. En ny struktur av bostäder bidrar med mervärde och 
en ökad trygghet i parken. Kommunen är medveten om det 
korta avståndet till järnvägen och de svårigheter det innebär 
både avseende risk kopplat till farligt gods och högre buller-
nivåer än om bostäderna skulle placeras längre in i parken. 
Anledningen till att bostäderna ändå placeras på kullen är 
för att möjliggöra en stor och sammanhållen park omringat 
av bostäder, som skapar både överblick från ytterligare ett 
håll och en ökad social kontroll i området. Det bidrar till 
ökad trygghet i parken. Om bostäderna skulle placeras i ett 
ur bullerhänsyn mer gynnsamt läge skulle de inte få samma 
effekt för parkområdet, utan bara stärka den befintliga 
strukturen. 

S3 Trafikverket 
Det är positivt att kommunen valt att utveckla i ett centralt 
läge. Trafikverket har dock i dagsläget svårt att ta ställning 
till planen då vibrationsutredningen saknas.

Avstånd till järnväg  
Planförslagets minsta föreslagna avstånd mellan järnväg och 
bebyggelse är 14 meter för komplementbyggnader och 22 
meter för bostäder. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas 
inom ett område på 30 meter från spårmitt. Verksamhet som 
inte är störningskänslig och där människor endast tillfäl-
ligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan 
dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock 
tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen 
och bebyggelsen. 

Det är positivt att avståndet för parkeringshuset utökats. 
Däremot kvarstår avståndet på 6 meter mellan spårmitt och 
PB2E, däribland parkering. Trafikverket anser att parkerings-
platser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen (räknat 
från spårmitt på närmaste spår). Inom 15 meter finns det risk 
att bilarnas lack förstörs av gnistor från kontaktledningen. 
Körytan inom parkeringsområdet kan anläggas som närmast 
10 meter från spårmitt. 

Avseende området för odling och PARK kan vegetation 
påverka järnvägsanläggningen negativt, beroende på hur 
de anläggs, utformas och sköts. Växtligheten kan komma 
i strid med elsäkerhetsbestämmelser, orsaka olyckor med 
nedfallande eller utstickande delar, skymma sikt eller påverka 
markstabiliteten. 

Trafikverket anser att ovan givna avstånd ska säkerställas i 
plankartan. 

Buller  
Trafikverket har i nuläget inga synpunkter på bullerutred-
ningen. 
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Vibrationer  
I planbeskrivningen skrivs att en utredning för vibrationer 
tas för närvarande fram. nordväst om planområdet hade låga 
värden, medan jord inom planområdet hade höga värden. En 
tredje mätning i berg intill järnvägen ska ligga till grund för 
fortsatt planarbete. I planbeskrivningen skrivs att om behovet 
finns görs regleringar med planbestämmelser i granskningen. 

Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse 
att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafikverket 
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).

Riskutredning  
Enligt planbeskrivningen har sedan samråd 1 dialog med 
räddningstjänsten och Länsstyrelsen förts kring risk. Dialo-
gen har resulterat i att det inte behövs en fördjupad riskutred-
ning, men att planbeskrivningen har kompletterats med mer 
information kring farligt gods och att plankartan har tillförts 
fler skyddsbestämmelser för de platser inom planområdet 
som berörs. Trafikverket hänvisar vidare till Länsstyrelsens 
bedömning.

Stängsling  
Enligt planbeskrivningen bedöms inte planen generera ökat 
spårspring då det i dagsläget finns naturliga kopplingar via 
tunnel. Frågan kring stängsling kommer studeras i samband 
med framtida utveckling av området norr om järnvägen, 
Getängen, ett utvecklingsområde utpekat i översiktsplanen. 

Dagvatten  
Det är inte tillräckligt redovisat hur kommunen styrker 
följande text ur planbeskrivningen (sidan 23): ”Exploate-
ringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut från 
fastigheterna vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med 
innan förändringen”. Detta då planen medger större antal 
hårdgjorda ytor jämför med dagens. Hur mycket och var ska 
dagvattnet fördröjas? 

Trafikverket önskar, inför granskningsskedet, att ta del av en 
översvämningsanalys för 50- respektive 100- årsregn. Hur 
kommer kommunen motverka riskerna som föranleds av 
50- respektive 100-års regn. 

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom plan-
området och inte påverkar järnvägsfastigheten på något sätt. 
Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter.

Kommentar
På kullen är avståndet mellan nya bostäder och järnvägen 
30 meter. Där placeras byggnaderna dessutom topografiskt 
högre än järnvägen och påverkar inte möjligheten att under-
hålla järnvägsanläggningen eller bebyggelsen. Där avståndet 

är 22 meter är det redan befintliga bostadsbyggnader och 
byggrätterna är relativt begränsade och syftar i huvudsak 
till att möjliggöra mindre ut- och tillbyggnader. Kommunen 
är medveten om att byggrätterna vid händelse av rivning 
innebär att nybyggnation kan ske i enlighet med den nya 
byggrätten, men kommunen bedömer att det inte är lämpligt 
att göra befintlig bostadsbyggnation planstridig då det kan 
innebära svårigheter vid eventuella skador eller behov av 
reparationer. 

Tillåtna avstånd mellan parkering och järnvägen har setts 
över och justerats enligt Trafikverkets önskemål inför gransk-
ningen. Parkmark sköts av Borås Stad och i samverkan med 
Trafikverket i de lägen där det behövs, det vill säga närmast 
järnvägen. I övrigt är det respektive fastighetsägares ansvar 
att se till att eventuell odling inte påverkar järnvägsanlägg-
ningen på något sätt. 

Vad gäller vibration och risk hänvisas till kommentar på 
Länsstyrelsens yttrande S1. 

Dagvatten kommer att hanteras inom planområdet och 
kommer inte att påverka järnvägsfastigheten på något 
sätt. Det säkras genom att avrinning ska ske söderut med 
anslutning till befintliga ledningar. Se även kommentar på 
Länsstyrelsens yttrande S1 för ytterligare åtgärder kopplat till 
dagvatten och skyfall.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
under förutsättning att de synpunkter som nämnden framför 
beaktas. 

Tekniska nämnden vill betona vikten av att cykelstråket 
genom Norrby utgör ett viktigt huvudstråk såsom framhålles 
i detaljplaneförslaget varför passagen genom parken måste 
ges en tydlig och gen koppling för att inte riskera att cykeltra-
fiken okontrollerat tar sig igenom parken. 

Angöringen till förskolan ska ske på kvartersmarken för att 
inte äventyra trafiksäkerheten vid lämning/hämtning av 
barnen. 

Tillgängligheten till Norrbyhuset beskrivs i detaljplaneför-
slaget kan ske på olika sätt. Det är nödvändigt att frågan 
får en lösning, dels vad avser tillfarten dels att det finns 
angöringsyta intill Norrbyhuset, så att inte gång- och cykel-
vägen blockeras av bilar. Förslaget att tillskapa ett servitut för 
tillfarten till Norrbyhuset i norr utmed kv Bagaren innebär 
ett fredande av Kronängsparken på bästa sätt varför detta 
förslag förordas av Tekniska nämnden. 

I övrigt har Tekniska nämnden inga invändningar mot 
upprättat förslag till detaljplan.

Kommentar
Cykelstråket ska även fortsättningsvis fungera som ett 
huvudstråk och har inför granskningen ritats om. Sträck-
ningen har anpassats för att fungera som ett gent stråk för 
cyklister samtidigt som biltrafik inte ska uppmuntras att köra 
på cykelvägen. Angöring för godstransporter samt hämtning 
och lämning av barn ska lösas inom kvartersmarken.

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Borås Stad och AB 
Bostäder gällande bland annat angöring till Norrbyhuset. 
Avsikten är att angöring ska ske på baksidan av byggnaderna 
i kvarteret Bagaren.  

S5 Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planför-
slaget under förutsättning att förvaltningens synpunkter 
beaktas.

Övergripande synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och även yttrat 
sig i samråd 1. Förvaltningen ser positivt på en förtätning 
med närhet till service, centrum, viktiga knutpunkter och 
Rya Åsar. Planförslaget möjliggör en fortsatt inriktning 
på hållbar mobilitet med hög andel som går, cyklar och 
åker kollektivt till och från området. Det centrala läget 
innebär dock många miljöaspekter som behöver hanteras i 
exploateringen. Det nya planförslaget har planbestämmelser 
för buller, markföroreningar och störningsskydd med 
anledning av närhet till järnvägen. Området innehåller träd 
som omfattas av biotopskydd och intentionerna är att bevara 
dessa, men planbestämmelse finns om att dispens krävs från 
Länsstyrelsen om exploateringen påverkar dessa på något 
sätt. Miljöförvaltningen delar bedömningen att ökad kvalitet 
i Kronängsparken kan ersätta andra utpekade grönytor som 
exploateras. Miljöförvaltningen ser positivt på att planförsla-
get inkluderar ett barnperspektiv och att dialog också förts 
med barn under arbetets gång. Vi har dock önskemål om 
ytterligare kompletteringar. 

Föroreningar och materialval  
De fördjupade undersökningar som föreslås i planhand-
lingarna av markmiljön är viktiga. Det är även viktigt att 
avgränsa utbredningen av markföroreningarna även i park-
miljö så att framtida odling i mark blir möjlig. Mjuk asfalt 
och konstgräsytor och annat plastmaterial på lekytor behöver 
begränsas. Man behöver arbeta för att hitta alternativa 
ekologiska material. Detta för att skapa en hälsosam livs- och 
lekmiljö. 

Natur och parkmiljö  
Den biologiska mångfalden kommer att påverkas av föränd-
ringarna i området. Därför krävs kompensations-och beva-
randeåtgärder. Texten om biologisk mångfald behöver därför 

justeras på s. 23. Planen behöver säkerställa att parken får en 
hög biologisk mångfald. Grövre lövträd måste bevaras, och 
sly- och buskvegetation som tas bort behöver ersättas med 
planteringar med fokus på hög biologisk mångfald inom del 
av parken. På några platser bör bihotell och fågelholkar sättas 
upp. Fortsatt dialog kan föras om hur detta säkerställs under 
genomförandet. Miljöförvaltningen bedömer också att stora 
träd och buskar är värdefulla för djuren i området. Fåglar och 
fladdermöss är exempel på djur som bor och letar mat bland 
dessa. Detta bör framgå i anslutning till meningen på s. 23; 
”I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd”. 

Redaktionella ändringar önskas också enligt följande: 

 » Rubrik ”Biologisk mångfald och klimatanpassning” på 
s. 23 bör ändras till ”Ekosystemtjänster och klimatan-
passning”. 

 » Under rubrik Natur och vegetation bör också syftet 
med att röja bort befintlig vegetation kompletteras 
enligt följande: ”..samt en parkmiljö med bättre fokus 
på människors behov och biologisk mångfald” 

 » Texten om att ”Naturen på kullen är i sig inte värdefull 
att bevara och kullen används inte i någon stor 
utsträckning för rekreation” behöver justeras. Någon 
djupgåendeutredning om naturvärdet har inte gjorts. 
Miljöförvaltningen bedömer dock att andra värden 
väger tyngre än naturvärdet på denna plats.

Kommentar
En fördjupad markmiljöutredning är beställd. Utredningen 
syftar till att avgränsa föroreningarna. Se även kommentar 
till Länsstyrelsens yttrande S1. 

Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Synpunkter om 
materialval och parkmiljö tas med i det fortsatta arbetet. 
Utgångspunkten är att vegetation som tas bort ska ersät-
tas med annan vegetation som även fortsatt bidrar till att 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald främjas.

Planbeskrivningen uppdateras i enlighet med önskemål om 
redaktionella ändringar. 

S6 Fritids- och folkhälsonämnden 
Det omarbetade förslaget till ny detaljplan visar att synpunk-
ter från tidigare samråd tagits om hand. Det nya förslaget 
gör det möjligt att anlägga ny fotbollsplan och tillåter Norr-
byhuset att utvecklas och växa samtidigt som grundidéerna 
med utvecklingen av Kronängsparken som en sammanhållen 
park med tydliga stråk, entréer och zoner säkerställs. Även 
förskolans placering gör att grundidéerna hålls kvar.
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Nya dialoger har genomförts med medborgare, senast med 
barn. Resultatet av dessa dialoger ska ligga till grund för 
utformningen av parken. I samband med att de nya aktivi-
tets-, park- och lekytor anläggs bör verksamheter på området, 
både kommunala och idéburna utveckla och samordna 
ledarledda aktiviteter för barn och unga på området. 

Ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv bör arbetet 
med utformningen av fotbollsplanen även innefatta tydliga 
och inbjudande entréer till planen, grönska i staketen, 
papperskorgar och trygg och tillgänglig läktare. Även möjlig-
het till förråd för till exempel bollar bör ses över.

Kommentar
Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Arbetet leds av 
tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Synpunkterna tas med i det fortsatta 
arbetet. 

S7 Lokalförsörjningsnämnden  
Det är stort behov av förskola inom stadsdelen Norrby. 
Planen medger en möjlig framtida utveckling av Norrbyhu-
sets verksamhet, vilket finns med i lokalbehovsplanering från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Det är i dagsläget dock 
inte möjligt av att avveckla Kronängsgårdens förskola. 

Förskolans nya placering har en bra central placering i områ-
det. Den medger även goda möjligheter för godstransporter. 
Viktigt är att bevaka att angöring för tunga transporter kan 
ske längs med Dalbogatan (inom kvartersmark). Att förskolan 
placeras i anslutning till en parkmiljö är en tillgång då dessa 
lekytor kan samutnyttjas. Det är dock viktigt att förskolan 
har en egen lekgård närmast byggnaden för de yngsta barnen. 
Parkering för personal till förskolan och boendet ovanpå 
kommer att behöva förläggas utanför kvartersmark för att 
inte riskera att lekgården närmast byggnaden försvinner. 
Om möjligt bör kravet för parkeringsreglerna anpassas för 
förskola, då upptagningsområdet till största del är Norrby. 
Parkeringsplatser för personal finns inom Norrby eller 
inom kv Gjutaren och Verkmästaren. Angöringsparkering 
för föräldrar bör kunna förläggas inom kvartersmark i den 
sydöstra delen av tomten. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen.

Kommentar
Befintlig förskola Kronängsgården kan finnas kvar tills dess 
att det är möjligt att flytta den. Detaljplanen medger dock 
ingen utveckling eller utökning av förskolan. 

Kvartersmarken för förskolan blir så stor att förskolan kan 
ha en egen, lite mindre, lekgård i anslutning till byggnaden. 
Angöring för godstransporter samt hämtning och lämning av 
barn ska lösas inom kvartersmarken. I övrigt är det lämpligt 
att prioritera lekyta framför parkering. Parkering för personal 
bör kunna hänvisas till annan allmän parkering inom gång-
avstånd eller genom samutnyttjade av till exempel befintliga 
parkeringsplatser i garage. Exakt lösning för att klara 
krav enligt gällande parkeringsregler diskuteras närmare i 
bygglovsskedet. Förslagsvis sker parkeringsköp eller bildande 
av gemensamhetsanläggningar för de parkeringsplatser som 
inte ryms inom den egna kvartersmarken. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrkte planförslaget 2018-10-22. Därefter 
har förslaget arbetats om till nu föreliggande förslag. 
Kulturnämnden har inga synpunkter på omändringen utan 
tillstyrker planförslaget.

Kommentar
Noteras.

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrby, Garvaren 
15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.

Förskolan får en mindre gård i direkt anslutning till huset. 
Förskolenämnden vill påtala vikten av att vara med i utform-
ningen av parkområdet, som blir en förlängning av förskole-
gården, och lekplatsen utanför förskolans gård. I detaljplanen 
står att parkområdet utanför förskolan är en bra plats att 
testa konceptet ”bemannad parklek”. Förskolenämnden vill 
poängtera att det inte finns möjlighet att bemanna en parklek 
med pedagoger från Förskoleförvaltningen, då det finns en 
brist på utbildad personal.

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet 
måste beaktas när vägar, trottoarer, parkeringar och cykelvä-
gar planeras. Detta för att en säker hämtning och lämning av 
barn skall kunna ske och för att säkerställa goda och säkra 
transporter av varor till och från förskolorna inom området. 
Det bör även finnas parkeringsmöjligheter för medarbetare 
och vårdnadshavare inom området.

Kommentar
Arbetet med att i detalj titta på hur parkområdet kan 
utformas pågår parallellt med detaljplaneprocessen och en 
representant från förskoleförvaltningen bjuds in för att delta i 
det arbetet. 

Synpunkter kring utformningen av vägar, trottoarer, parke-
ringar och cykelvägar tas med i det fortsatta arbetet. 

Inom förskolans yta finns en begränsad möjlighet till 
parkeringsplatser och i förslaget prioriteras lekyta framför 
parkeringsplatser. Plats för leveranser, sophämtning och 
hämtning och lämning kommer att finnas inom förskolans 
kvartersmark, men parkering för personal kommer i 
huvudsak att behöva hänvisas till andra, allmänna eller hyrda 
parkeringsplatser. 

S10 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår att lämna samrådsyttrande 
om detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kron-
ängsparken, Borås Stad, då bedömningen är att bostäder på 
angiven plats inte bedöms vara aktuellt. 

Kommentar
Noteras.

S11 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
nämndens verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden avstår därför från yttrande.

Kommentar
Noteras.

S12 Borås Energi och Miljö 
Under rubriken ”5. Gator och trafik, Angöring och utfarter” 
finns följande text under angöring till 

Bagaren 1: ”Sophämtning kommer inte att få plats på samma 
sätt som idag, utan bör samlas på platser inom kvarteret där 
sopbilen kommer fram och kan vända på lämpligt sätt”. 

Borås Energi och Miljö anser att de kommer att komma 
med ett förslag vart sophämtningen kommer ske, som vi får 
godkänna? I beskrivningen finns det ej någon. Vi förslår 
underjordsbehållare eller överjordsbehållare, gärna med flera 
fraktioner som i Hestra ”Trädgårdsstaden”. Status för ÅVS 
vet vi ej.

Under rubriken ”6. Teknisk försörjning, Värme” föreslås att 
befintlig text tas bort och ersätts med följande text: ”Fjärr-
värme finns i närheten.”

Under rubriken ”6. Teknisk försörjning, Dagvatten” föreslås 
följande text: ”Aktuellt planområde är i dag anslutet till det 
befintliga dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipien-
ten Viskan. 

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 

befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploa-
terats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan 
det avleds till dagvattenledning. För att säkerställa att det 
inte blir några problem med översvämningar ska huset vid 
Dalbogatan placeras lägst +137,4. För att hantera att det finns 
en trång sektion i Dalbogatan behövs ett utjämningsmagasin 
under fotbollsplanen anläggas.”

Kommentar
Vad gäller sophämtning kommer AB Bostäder att föreslå en 
lösning som Borås Energi och Miljö får godkänna. Ovanstå-
ende rekommendationer skrivs in i planbeskrivningen. 

Ett bygglov har nyligen beviljats för en ny återvinningssta-
tion i kvarteret Järnbäraren vid Billdalsgatan. Återvinnings-
stationen är ett samarbete mellan Borås Stad, AB Bostäder 
och Borås Energi och Miljö. På sikt är tanken att det ska 
finnas ytterligare en återvinningsstation på Norrby och 
arbete med att hitta lämplig placering och utformning pågår. 

Planbeskrivningen justeras enligt övriga synpunkter. 
Rekommendationer avseende lägsta punkt för nybyggnation 
inom område SDB har lagts till i planbeskrivningen. En 
planbestämmelse avseende utjämningsmagasin har lagts till i 
plankartan. 

S13 Borås Elnät
Elnät - Ingen erinran då tidigare synpunkter är noterade och 
besvarade i samråd 2.

Stadsnät - Ingen erinran då tidigare synpunkter är noterade i 
samråd 2.

Kommentar
Noteras. 

S14 Lantmäterimyndigheten
Den karta som visar de olika områden som beskrivs under 
rubrik Fastighetsrättsliga frågor bör kompletteras med 
figurnummer eller dylikt. I annat fall blir kartan svårtolkad i 
gråskala eller av personer med defekt färgseende.

Kommentar
Kartan har justerats enligt synpunkter.

S15 Funktionsrätt i Borås
Funktionsrätt Borås har tagit del av detaljplanen enligt 
ovanstående och har inget att tillföra. Funktionsrätt Borås 
förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.
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Kommentar
Noteras. 

S16 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inga nytillkomna synpunkter på det 
nya samrådsförslaget, men vidhåller de synpunkter som 
framgick av förra yttrandet:

 » Räddningstjänsten anser att krav på brandskyddad 
fasad är över den nivå som riskanalysen statuerar, då 
avståndet 20 meter mellan bostäder och kullens början 
utgör ett tillräckligt skydd för att nå en tillfredsställande 
risknivå för känslig verksamhet.

 » Räddningstjänsten ser inget behov av skyddsavstånd 
mellan järnvägen och parkeringsdäcket. Detta då 
parkeringsdäcket faller under ej känslig verksamhet. I 
övrigt har räddningstjänsten inga särskilda behov av 
utrymme för räddningsinsats vid parkeringsdäcket.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Se även kommentar till Länsstyrelsens 
yttrande S1.

S17 Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI:s yttrande begränsar sig till geotekniska säkerhetsfrågor 
som rör ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar 
kopplade till översvämning. SGI granskar inte frågeställ-
ningar rörande grundläggning exempelvis sättningsrisk eller 
markmiljö såsom markradon. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra byggnation av en förskola med bostäder ovanpå, 
utveckling av 

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas 
till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § 
i PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 
avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för 
hela planområdet för de förhållanden som planen medger. 

Inom östra delen av Norrby l: l finns en lokal höjdpunkt 
där planförslaget medger byggnation av bostäder. Enligt 
planbeskrivningen och ”PM Geoteknik för detaljplan” är 
befintliga stödmurar i dålig kondition och bör besiktigas och 
renoveras alternativt ersättas med nya stödmurar i samband 
med exploatering. I plankartan saknas bestämmelser som 
säkerställer att renovering eller nybyggnation av stödmurama 
utförs. SGI lyfter därför frågan till länsstyrelsen om en 
planbestämmelse kan och ska införas avseende ovanstående 
åtgärder.

Stabiliteten har kontrollerats i en sektion i planområdets 
södra del för glidytor från Norrby Tvärgata ut mot den befint-
liga parkeringsplatsen som ligger intill korsningen Norrby 
Tvärgata/Västra Nygatan. Stabiliteten bedöms vara tillfreds-

ställande för laster upp till 30 kPa i den befintliga slänten 
med införda egenskapsbestämmelsema läktare och ms. SGI 
noterar att det saknas en planbestämmelse som säkerställer 
den i ”PM Geoteknik för detaljplan” rekommenderade 
lastrestriktionen och lyfter därför frågan till länsstyrelsen om 
detta kan och ska regleras i planen. 

Enligt grundkartan ökar släntens lutning öster om den 
valda beräkningssektionen. SGI anser att stabiliteten för 
detta område ska kontrolleras. Stabiliteten i slänten påverkar 
parkområdet inom Garvaren 30 samt kvartersmarken på 
intilliggande fastigheter utanför planen. För att uppnå till-
fredsställande stabilitet anser SGI att de högre gränsvärdena 
avseende kvartersmarken, istället för parkområdet, ska gälla 
för att släntens stabilitet ska anses vara tillfredsställande. 

I planområdets västra del finns ett område som är reserverat 
för parkering och tekniska anläggningar. Delområdet gränsar 
i norr till en järnvägsbank med nivåskillnad mellan släntfot 
och släntkrön på ca 7 m enligt plankartans nivåkurvor. Det 
saknas fältgeotekniska undersökningar från detta område i 
”Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik” men 
SGU:s jorddjupskarta indikerar att jorddjupen varierar mellan 
5-20 m under markytan. SGI anser att järnvägsbankens 
stabilitet behöver utredas då dess stabilitet har direkt påver-
kan på planområdet. 

SGI anser att rekommendationerna i den bergtekniska 
utredningen är relativt otydligt formulerade. I ”PM bergtek-
nik” behöver det uttryckligen framgå om det föreligger några 
stabilitetsproblem i bergsslänter som kan utgöra en risk i dess 
nuvarande skick. Om några åtgärder krävs för att minska 
sådana risker anser SGI att dessa åtgärder bör vara genom-
förda då planen antas. I byggskedet kan nya geotekniska 
risker skapas, exempelvis vid sprängning och schaktning. 
Åtgärder som kan behövas då, bör om möjligt beskrivas och 
plantekniskt säkerställas redan i planskedet. I PM bergteknik 
rekommenderas att ”branta bergsslänter ska beaktas”, men 
mer precisa rekommendationer behöver ges och omhändertas 
i planhandlingama.

Kommentar
Vad gäller järnvägsbanken och användningsområde PB2E 
har kommunen stämt av med aktuell geoteknikkonsult och 
bedömningen är att järnvägsbanken inte behöver utredas 
ytterligare. Dels eftersom den är en del av Trafikverkets 
anläggning och kommunen förväntar sig att Trafikverket har 
koll på och ansvarar för stabiliteten i den, och dels för att 
detaljplanen inte innebär något som påverkar själva järnvägs-
banken, dvs. ingen schaktning eller liknande i själva banken. 
Järnvägsbanken ligger i huvudsak utanför planområdet och 
den del inom planområdet som ligger närmast järnvägen 
ligger på ungefär samma nivå som järnvägen. En planbe-
stämmelse har inför granskning införts på plankartan som 

reglerar minsta avstånd för parkeringsplats och körbana till 
järnvägsmitt vilket också delvis reglerar hur mycket åtgärder 
som kan göras i närheten av järnvägen. 

Se i övrigt kommentar till Länsstyrelsens yttrande S1. 

S18 Borås kommuns parkerings AB 
Utifrån vårt uppdrag formulerat i Borås stads reglemente är 
det viktigt att framföra följande:

Vi anser att parkeringssituationen i området måste bearbetas 
innan detaljplan för området kan fastställas. 

Liggande förslag på detaljplanen tar bort Garvaren med 30 p 
platser samt Västmannagatan 22 p platser.

Vi ställer oss positiva till att utöka parkeringen mot järnvä-
gen, men ser att det blir en utökning med max 15 parkerings-
platser då man inte kan gå närmare järnvägen. Ev åtgärder så 
som utköp eller utbyte med nuvarande markägare är ett krav 
före detaljplanen fastställs. Vi ser även att denna parkering är 
en yta för de som redan idag bor i den delen av området.

Vi ställer oss ej positiva till att ta bort befintlig markpar-
kering på andra sidan av nya parken i ändan av Västman-
nagatan. Vi anser att dessa markparkeringar bör finnas kvar 
för de boende i området. Parkeringen kan vara som idag eller 
ligga utmed ny förlängd väg i kanten mot nya parken.

Det befintliga parkeringshus som är i AB bostäders fastighet 
kan användas till att erbjuda personal på förskola, skola och 
fritidsgården parkeringsplatser, så de ej använder allmänna 
parkeringsplatser som blir färre för de som är invånare och 
besökare för Norrby.

Kommentar
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Borås Stad och AB 
Bostäder gällande bland annat parkeringen utmed Dalboga-
tan. Avsikten är att Borås Stad ska återta ungefär hälften av 
de befintliga parkeringsplatserna. Det finns också utrymme 
för att anlägga fler parkeringsplatser inom användningsom-
rådet.

Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till samutnyttjande av 
redan befintliga parkeringsplatser och uppmanar till fortsatt 
dialog mellan AB Bostäder, Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Borås kommuns parkerings AB för att göra det möjligt 
att hyra arbetsplatsparkeringar i befintliga garage i stadsdelen.  

2. Yttranden från sakägare
S19 Boende (28 st) Garvaren 9 (Norrby 
Tvärgata 38-44)
Vi vill framföra att det är angeläget att ha kvar parkeringen 
vid Västmannagatan bakom Garvaren 7. Helst borde den 
utvidgas. 

Skäl: 
1. Parkeringen är mycket välanvänd både av boende i 
bostadsrätterna runt parkeringen och av våra gäster. Oftast är 
den nästan eller helt fullbelagd på eftermiddagar och kvällar. 
Den används av besökare till både Garvaren och Skepparen. 
Även hemtjänsten behöver parkeringar. Det är inte ovanligt 
att besökare till våra hus måste parkera nere vid fotbollspla-
nen och den parkeringen tas ju också bort i förslaget.

2. En parkering leder automatiskt till att fler personer rör 
sig i området på kvällarna. Det medför också mer belysning 
dygnet runt om än det bara ska vara parkområde. Detta är 
viktigt eftersom just den här parkeringen ligger nära det 
grönområde som pekats ut som otryggt. Gångstråket mellan 
Billdalsgatan och Västmannagatan skulle också kännas 
tryggare om parkeringen finns kvar. 

3. Vid parkeringen finns en liten återvinningsstation som det 
är angeläget att ha kvar. Det finns ingen annan stans inom 
gångavstånd där vi kan lämna papper och glas.

4. Den planerade parkeringen längs järnvägen vid Dalbo-
gatan ligger för långt borta. Många som bor här är gamla 
och har gamla vänner som inte orkar gå så långt. Vi besöks 
ofta av barn och barnbarn och det är också för långt att bära 
sovande barn när besöken är slut. 

5. Parkeringen längs järnvägen känns otrygg, alltför få har 
sina fönster åt det håller och järnvägen för att det är tomt på 
folk som rör sig där om de inte just ska till sina bilar. Tyvärr 
är det just på sådana ställen som bilbränder eller annan 
skadegörelse kan förekomma. Denna parkering bör direkt 
förses med övervakningskameror. 

Fotbollsplanen 
Vi ser positivt på att det hus som planerades nedanför vår 
trädgård nu är flyttat och ersätts med fotbollsplanen. 

Förutsättningar för att det ska bli bra: 
1. De som spelar boll eller bara umgås på planen går hem i 
rimlig tid på kvällarna. Vi anser därför att belysningen ska 
släckas varje kväll senast kl 22. 
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2. Bakom läktaren bör det byggas någon trevlig spaljé eller 
annat liknande som både dämpas ljudet och stoppar bollar 
från att leta sig upp i vår trädgård.

3. Vi anser också att städningen behöver skötas väl på och 
omkring planen.

4. Vid byggandet bör största möjliga hänsyn tas till de stora 
gamla lövträd som finns på kullen bakom den planerade 
läktaren så att så många träd som möjligt kan stå kvar. 

Kommentar
Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. Era synpunkter 
tas med i det fortsatta arbetet. Synpunkterna om tid för 
belysning samt städning av fotbollsplanen vidarebefordras 
till Fritids- och folkhälsoförvaltningen som får titta vidare på 
vilka tider som ska gälla och hur både lyse och städning ska 
bevakas och skötas på den nya fotbollsplanen.

S20 Boende (1st) Skepparen 9
Tack för senaste informationsmöte här på Norrby! Som du 
redan vet har jag fler bra förslag både hur man kan utveckla 
Kronängsparken och göra den till ett attraktivt område för 
Norrby- bor och även för Borås stad. Självklart är målet att 
vi ska samarbeta till att bli Borås bästa parkområde. Här 
kommer några förslag:

 » Mer belysning över hela området så att alla kan känna 
sig trygga.

 » Fler papperskorgar runt om i området. Helst pappers-
korgar i stål/aluminium. (Bilaga skickas 4 bilder på 
förslag på papperskorg)

 » Fler parkbänkar där familjer kan sitta och umgås i 
Kronängsparken.

 » Utegym i Kronängsparken så att alla kan utnyttja detta 
såväl gammal som ung.

 » Basketplan med asfalt (Gärna mini läktare) OBS! Finns 
en redan!

 » Multisportsplan där man kan spela handboll, volleyboll, 
bandy mm.

 » 7-mannaplan med läktare och belysning. Staket runt om 
hela planen och att det finns 4 mål även på långsidorna 
så att man kan spela turneringar (Futsal).

 » Önskvärt vore med mycket färgglada blommor i parken, 
gärna med doftliknande buskar/blommor då detta 
skulle bli rogivande för själen.

Kommentar
Arbetet med att utforma parken och fylla den med innehåll 
pågår parallellt med detaljplaneprocessen. De lämnade 
förslagen tas med i det fortsatta arbetet. 

S21 Boende (57st) kvarteret Skepparen 
(Norrby Tvärgata och Västmannagatan)
Det är av största vikt att behålla parkeringen vid Västman-
nagatan bakom Garvaren 7. Kapaciteten är i dagsläget redan 
för liten, borde vara minst dubbel så stor. 

Anledning till vår skrivelse: 
1. Parkeringen är mycket använd för boende i bostads-
rätterna runt parkeringen och av gäster. Det är redan idag 
fullbelagt vilket innebär att kapaciteten är för låg. Hemtjäns-
ten samt besök till Familjecentralen Norrby Tvärgatan är 
användare. Vidare är det för alla besökare på Norrby en 
mycket väl använd parkeringsplats. 

2. Det innebär även en trygghetsfaktor med parke-
ringsplatsen, då det är rörelse i område som gränsar mot 
Kronängsparken. 

3. Vårt mål är ett tryggt och levande Norrby detta mål 
får ej skrinläggas p.g.a. beslut som ej har förankring i vår 
stadsdel. 

Kommentar
Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

S22 Boende (1st) Garvaren 7 
Jag lämnade, muntligen, mina synpunkter vid besök 
på Norrbyhuset den 23 april, och hon jag pratade med 
antecknade synpunkterna. På det hela taget var jag glatt 
överraskad över de omarbetade planerna, men jag berättade 
att jag fortfarande saknar en anvisad och närbelägen plats 
för en återvinningsstation och att jag också tror att många 
(andra) kommer att sakna parkeringen. Vi talade vid tillfället 
om att det finns många boende på Norrby som inte bor hos 
AB Bostäder, och att många av dem med all säkerhet också 
önskar återvinna eller parkera (o5ch att det således inte vore 
en tillräckligt god lösning även om bostadsbolaget skulle 
ordna med parkering eller fastighetsnära återvinning för sina 
hyresgäster). Att jag skriver just nu är för att jag dagen ifråga 
fick höra att man tror att parkeringsplatsen vid Västman-
nagatan utnyttjas i ganska låg grad, och för att jag sedan dess 
uppmärksammat att den är tämligen väl utnyttjad. De gånger 
jag har sett efter har den varit som minst halvfull och som 
mest överfull (dvs, det är inte ovanligt att det parkeras även 

utanför och på platser som jag inte tror ens är avsedda som 
parkeringsplatser). I skrivande stund ser det som exempel 
ut som att det finns två lediga platser inne på parkeringen 
och som att det står i vart fall två bilar parkerade utanför, i 
vändzonen. Flertalet kvällar, då jag sett efter, har parkeringen 
varit helt fullbelagd. Med tanke på hur många boende och 
besökande det finns på Norrby som inte har anknytning till 
AB Bostäder (kanske i synnerhet kring Värmlandsgatan och 
Västmannagatan?) verkar det således vettigt att lämna även 
den informationen till er.

Kommentar
Återvinningsstationen som finns idag kommer att tas bort. 
Ett bygglov har nyligen beviljats för en ny återvinningssta-
tion i kvarteret Järnbäraren vid Billdalsgatan. Återvinnings-
stationen är ett samarbete mellan Borås Stad, AB Bostäder 
och Borås Energi och Miljö. På sikt är tanken att det ska 
finnas ytterligare en återvinningsstation på Norrby och 
arbete med att hitta lämplig placering och utformning pågår.

Parkeringen vid Västmannagatan kommer att vara kvar som 
den är idag och ligger nu med i plankartan som ett område 
betecknat P – parkering. 

S23 Boende (1st) Filaren 1
Jag bor precis intill fotbollsplanen på Norrby. Det är alldeles 
för stökigt och gapigt. Värst är kvällstid och nattetid.

I natt var ytterligare en natt utan sömn fram till klockan 
02.30 på grund av oljud från fotbollsplan och så här är det 
varje natt sedan mars månad i år och värre blir det under 
sommarmånaderna då det är stora folksamlingar här.  När 
de skjuter bollar ekar det och låter som skott i lägenheten 
plus att det är fruktansvärt gapigt och skrikigt. Även ljuset 
från planen är störande nattetid. Ljuset  släcks 22.00 men 
det tänds alltid efteråt av de som inte skall befinna sig där 
nattetid. 

Jag vet inte hur många nätters sömn som blivit totalförstörda 
och det bara fortsätter så här. Vi går upp tidigt varje morgon 
och skall till våra jobb men jag är jättetrött på dagarna och 
känner att det påverkar min hälsa negativt. I natt sov jag två 
timmar innan det var dags att gå upp.

Brottet förargelseväckande beteende 16 kap. 16 paragraf 
brottsbalken, finns i brottsbalkens 16e kapitel som handlar 
om brott mot allmän ordning och här pekar jag på tiden 
på dygnet där man stör folks sömn pga oljud från allmän 
plats. Ljud är också ett stort miljömässigt problem som 
också omfattas av miljöbalken när det innebär olägenhet för 
människors hälsa enligt 9 kap. 3 paragraf miljöbalken. När 
man bor här i närområdet och inte kan sova på natten pga 
fotbollsplanen är det självklart olägenhet för människors 
hälsa.

Barn och ungdomar skall ha rätt att utöva sportaktiviteter 
dagtid men det är helt absurt att fotbollsplanen skall ligga 
mitt i ett bostadsområde. Mitt förslag är den måste flyttas 
härifrån. Det är den enda vettiga lösningen. Jag har bott här 
i många år men det har blivit mycket värre och stökigare här 
de sista åren. Jag är tvungen att flytta härifrån mot min vilja 
och det känns inte rätt!

Kommentar
Förslaget är att det även fortsättningsvis ska finnas en 
fotbollsplan i området, då det under detaljplaneprocessen 
framkommit att det finns en stor önskan och ett behov av 
att kunna spela fotboll och utöva andra aktiviteter inne i 
stadsdelen. I detaljplanen föreslås dock att en ny fotbollsplan 
byggs i korsningen mellan Norrby Tvärgatan och Västra 
Nygatan. Synpunkterna om tid för belysning på fotbollspla-
nen vidarebefordras till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
som får titta vidare på vilka tider som ska gälla och hur det 
ska bevakas och skötas på den nya fotbollsplanen. 

3. Synpunkter från övriga
S24 Boende (1st) Hattmakaren 3 (Norrby 
Tvärgata 35 och 37)
Det är ju alldeles utmärkt att man sätter igång med arbetet 
att förbättra Norrby ! Det behövs en totalöversyn/sanering 
förutom vad som nämns i annonsen. För att göra området 
attraktivt måste även delen Norrby Tvärgata – Östgötagatan 
– Västgötagatan – Värmlandsgatan röjas upp ! Ta tex gamla 
Swedbank – Värmlandsgatan 30 bla, där det förekommer 
underliga saker som skapar otrygghet. De förbättringar 
som skett på gatorna har merendels resulterat i ökad trafik, 
trängsel och parkering.

Kommentar
Områdena du nämner är inte med i aktuell detaljplan, men 
synpunkterna vidarebefordras till Tekniska förvaltningen och 
AB Bostäder som får avgöra om det behövs åtgärder även i 
dessa delar av Norrby.  

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg

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

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

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

3. Var och hur görs en 

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

Planprocessen.

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordlista

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

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

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



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby,  
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 2 september – 30 september.  

 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med 
sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken 
till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att 
anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 
växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska 
bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För 
att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan bilar och 
parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas.  
 
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av 
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för 
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus 
i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr 
om planområdet. 
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 

 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Informationsmöte 
Vi kommer att ha ett informationsmöte i form av öppet hus på Norrbyhuset, 10 september kl. 17.00–18.30. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-232 
BN2017-1683  

 

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 

Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 

 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-08-30  
  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se
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