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Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 29 januari 2018 kl. 17.00.
Den röd/gröna gruppen har gruppmöte den 28 januari kl. 14.00,
Magasinsgatan 10.
Alliansen har gruppmöte den 29 januari kl. 15.30 i Duvemåla, Kulturhuset.
Vid eventuellt förhinder att närvara vid Kulturnämndens sammanträde meddela
Maria Antonsson på telefon 033-35 76 76 eller maria.antonsson@boras.se
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.

Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Reviderad Nämndbudget 2018
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Bidrag till studieförbunden 2018
Dnr 2018-00012

10.

Redovisning av 2017 års kulturbidrag (projekt- och
arrangemangsbidrag samt En snabb slant)
Dnr 2017-00009 och Dnr 2017-00013

11.

Årsbidrag till kulturföreningar 2018
Dnr 2017-00177

12.

Riskanalys 2018
Dnr 2017-00204

13.

Miljömålsuppföljning - årsredovisning 2017
Dnr 2017-00159

14.

Förslag till yttrande över detaljplan för Viared Västra, Viared
14:19, Borås Stad. Samrådshandling
Dnr 2017-00210

15.

Förslag till yttrande över detaljplan för Centrum, kv. Eko 10,
Gamla Postenhuset, Borås Stad. Granskningshandling
Dnr 2017-00108

16.

Förslag till yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo
2:158, Sjöhagen, Borås Stad. Samrådshandling
Dnr 2017-00209
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Ärende
17.

Förslag till yttrande över detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1,
Bultastensparken, Borås Stad. Samrådshandling
Dnr 2018-00003

18.

Förslag till yttrande över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5
och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad. Samrådshandling
Dnr 2018-00004

19.

Förslag till yttrande över ny översiktsplan för Borås Stad
Dnr 2017-00039

20.

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan 2019-2021
Dnr 2017-00189

21.

Biljetter till Borås symfoniorkesters konserter våren 2018

22.

Övriga frågor

DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden
Namn
Ulrika Kullenberg
Ingalill Sigvardsson
Patric Christensen
Karin Olsson Lindström
Mona Hedin
Eva Blomqvist
Malena Karlsson
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Datum
2018-01-10

Diarienummer
2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
29 januari 2018
2017-00013
S.H: Ansökan om ”En snabb slant”, 7 tkr, till projektet Vad är det som går och går…?
2017-00013
NN. Beviljas ”En snabb slant”, 6 tkr, till projektet Vad är det som går och går…?
2017-00013
NN. Ansökan om ”En snabb slant”, 6,5 tkr, till projektet Releasespelning – Mackan n
Matthew.
2017-00013
NN. Beviljas ”En snabb slant”, 6 tkr, till projektet Releasespelning – Mackan n Matthew.
2017-00013
NN. Redovisning av beviljat bidrag ”En snabb slant” till projektet Musical Journey.
2017-00013
NN. Redovisning av beviljat bidrag ”En snabb slant” till projektet Halib Hackers LAN.
2017-00014
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 202, om delårsrapport januari- augusti 2017.
2017-00068
Samhällsbyggnadsnämnden: Granskning av detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 med
flera, Borås Stad.
2017-00078
Makedonska föreningen: Redovisning av arrangemanget 50-års jubileum Algots flickor.
2017-00141
Kommunstyrelsen: Utvärdering av modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad.
2017-00146
Teaterförbundet: Skrivelse om Borås Stadsteater.
2017-0166
Sebastian Caldas Zeballos: Redovisning av beviljat bidrag, 30 tkr, till projektet Tango i
november.
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2017-00191
Grundskolenämnden: Uppföljning av Kulturplan för grundskola och grundsärskola
2016/2017.
2017-00196
Tore G Wärenstams stiftelse: Avslag på ansökan om bidrag till projektet Next Level Craft.
2017-00206
Polismyndigheten Västra Götaland: Anmälan om stöld från bil.
2017-00207
Kommunstyrelsen: Manfred Flyckt, 100-års minne av konstverket Stora torget.
2017-00208
Kulturnämnden, Koncernavdelningen Kultur: Ansökan om bidrag för fördjupat arbete
med Lars Tunbjörk på Borås Konstmuseum.
2017-00211
NN. Förslag till kulturled, Tosseryd, samt svar från Johanna Engman, Textilmuseet.
2017-00212
Stadskansliet: Avtal mellan Kulturnämnden och Tidholm Kultur AB.
2017-00213
Kulturens Bildningsverksamhet: Preliminär verksamhetsplan för folkbildningsverksamhet
under 2018.
2017-00216
Sharp Nordic finans: Hyresavtal om butiksdatasystem med Textilmuseet.
2017-00220
Nätverksgruppen barn- och unga Boda: Skrivelse om Fokus; barn och unga.
2018-00007
NN. Nr 1-3: Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till utställningen
Kerstin Danielsson.
2018-00008
Göteborgsoperan: Gästspelskontrakt med Borås Stadsteater. Avser föreställningen Kärlek
på lur.
2018-00009
Galleri SM art: Ansökan om bidrag, 5 tkr, till arrangemanget Det klämmer det skaver.
2018-00009
Galleri SM art: Avslag på ansökan om bidrag till arrangemanget Det klämmer det skaver.
2018-00010
Polismyndigheten Västra Götaland: Tilläggsanmälan. Avser Borås Konstmuseum.
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2018-00011
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Gymnasie- och vuxenskoleförvaltningen.
2018-00013
Kommunfullmäktige: Borås Stads Avfallsplan.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Dnr 2018-00012 3.6.1.3

Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Studieförbunden
Kulturförvaltningen

Bidrag till studieförbunden 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera utbetalningarna
av 2018 års bidrag till studieförbunden enligt rekommendation från Folkbildningsrådet. Anslaget att fördela till studieförbunden enligt fördelningsverktyget uppgår
2018 till 3 000 tkr.

Inledning
2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra
Götaland. Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för
studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som
möjligt harmonierar med det statliga. Villkor för statens stöd till folkbildningen
regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.
De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att
1 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
och utbildningsnivån i samhället
4 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Rekommendation
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
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2018-01-15
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Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram).
2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en
eftersläpning på ett år. Det vill säga, 2018 års anslag beräknas på snittet av
verksamheten 2015 och 2016. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nya i kommunen sker en infasning efter genomförd
verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man
vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret
100 %.
Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast den
30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års
utbetalning av kommunbidraget. Exempel, 2018 års bidrag beräknas på
verksamheten för 2015 och 2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner som
antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.
Totalt uppgår anslaget till studieförbunden för 2018 till 3 500 tkr. 3 000 tkr är att
fördela enligt fördelningsverktyget och 500 tkr utgör medel att söka för aktiviteter
som främjar integration på mötesplatserna i Borås Stad.
Av bilagan framgår hur bidraget fördelar sig på de olika studieförbunden.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
Bilaga: Bidrag per studieförbund 2018.

Kulturförvaltningen
Bidrag per studieförbund

2018
(tkr)
Bidrag

ABF

496

Bilda

168

Folkuniversitetet

239

Studiefrämjandet

536

Studieförbundet Vuxenskolan

554

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

265

Medborgarskolan

364

Sensus

236

Ibn Rushd

73

Kulturens bildningsverksamhet

69

Summa

3 000

Ansökningar Arrangemangsbidrag/ Projektbidrag
Inkom Arrangör
170118 Borås & sjuh. Konstförening

Projekt

2017
Tidpunkt

Sökt Beslut Beslut KN Delagation Beslut Red.
belopp förslag
datum vecka Red

Föredrag av Dan Wolgers

2017-03-30

5000

0

170206 Albanskt Kulturcenter Migjeni

Det poetiska bordet Borås 2017

2017-04-08

11500

170206 Tom Kvém

A Get Away Moments

2017-04-03

20000

170303 Humanistiska Förbundet Borås

Finska inbördeskriget

2017-04-26

2000

Utbet

0

X 170118

10000

10000

X 170221

20 170426 170516

10000

10000

X 170228

24 170505 170808

2000

2000

X 170306

24 170510 170515

170330

35 170726 170810

170228 Kulturföreningen Tåget

Sommarspel 2017

2017-06-30

40000

40000

40000

170331 Bakhtar Mangal

Afghansk Kulturkväll

2017-05-26

20000

20000

20000

X 170403

28

170405 Sebastián Caldas Zeballos

Tangokväll

2017-06-08

14000

12000

12000

X 170411

29 170626 170626

170410 Level Up

TV-spelsmaraton

2017-05-26

14000

0

0

X 170418

28

170512 Gyllene Promotion

Anna-Lottas Jul

2017-12-09

15600

0

0

X 170515

NA

170509 Konstliv Sjuhärad

Konstrundan

2017-10-06

20000

20000

20000

X 170515

170512 Inspirakören

Anna-Lottas Jul

2017-12-09

15600

15600

15600

X 170515

170517 Koco Racin

50-års jubileum, Koco Racin

2017-10-07

14000

0

0

X 170524

170530 Borås Spelmanslag

Borås Spelmansstämma

2017-08-19

11250

11250

11250

X 170612

39 170904 170913

2017-09-30

5000

0

0

X 170713

NA

2017-09-14 till17

20000

20000

5000

X 170810

43 171018 171018

2017-11-25

10000

0

0

X 170830

NA

170627 Jugo-klubben Borås
170804 Orion

Morgondagens Gryning 7 (Lajv)

170823 Kören Womanmen

Julkonsert

X

NA

NA

46 171108 171110
3 -18

NA

NA

170829 Makedonska föreningen

50-årsjubileum

2017-10-17

10000

5000

5000

X 170830

48 171121 171122

170831 RedDot Productions

Marching for Love

2017-10-10

20000

0

0

X 170913

NA

170907 Kören Womanmen

Julkonsert

2017-11-25

10000

0

0

X 170913

NA

170922 Sebastián Caldas Zeballos

Tango i november

2017-11-04 till 26

30000

30000

30000

Ej redovisat/utbetalt bidrag:

X

171002

1-18 171212 171213

20000
15600

SUMMA BEVILJAT

169600

BUDGET

349000

ÅTERSTÅR

143800

Projektbidrag sammanställning 2017

2018-01-08

Ansökningar En snabb slant

Inkom Person / Förening

2017
Sökt
belopp

Beslut Beslut
datum

Red.

Projekt

Tidpunkt

2017-02-16

Moazima Stanikzai

Landscapes - Poetry - Peace

27 feb- 27 mars

5000

5000 170221

X

2017-02-28

Jack Diar

Lannet -alkohol- & drogfritt Lan

8 april 2017

4000

2500 170306 v 21

X

170316

2017-03-02

Marcus Claesson

Mackan n Matthew musikskapande

27-28/5 2017

5000

5000 170306 v 27

X

170316

2017-03-09

André Eliasson

G.A.P LAN

13-17 april 2017

7000

5000 170315

X

2017-03-28

Ellen Johansson

The Magpie Complex

Hösten 2017

7000

2017-04-18

Louisa Atterström

Ung Kultur Utmanar den Urbana Normen UKUdUN
Juni 2017

3000

2017-05-04

Rasmus Tellnor

G.A.P LAN

19-21 maj

5000

0 170508 NA

NA

2017-05-16

Petrus Havrell

"Petrus Elias - Pt.1 EP"

2 september

7000

0 170516 NA

NA

2017-05-17

André Eliasson

LAN med GAP

19-21 maj

3000

2000 170629 NA

2017-05-29

Leo Samuelsson

Sommartagg 2017

2 juni

4750

2017-06-29

Nadja Haldis

Praktik på Arigato AB

12/6-4/8 2017

7000

0 170629 NA

2017-07-10

Faustas Nazarovas

Represent Gamin LAN #1

18-20/8 2017

4400

3800 170711 v39

X

2017-10-04

Anastasios Stamatakos

Musical Journey

11/11 2017

6000

6000 171004 v 57

X

2017-10-09

Sokol Demaku

Tomten från Kosovo till Borås

13/12 2017

6000

0 171011 NA

2017-10-20

Frida Lindstrand

Halib Hackers Lan

4-5/11 2017

3000

3000 171023 v48

2017-10-30

André Eliasson

G.A.Ps tredje LAN

2-4/11 2017

7000

5000 171030 v50

171030

2017-11-30

Sian Hedberg

Vad är det som går och går…?

Vår 2018

7000

6000 171213 (v24)

171213

2017-12-01

Anna Claesson

Releasespelning - Mackan n' Matthew

7 april 2018

6500

6000 171213 v20

171213

vecka

Red

170316

0 170403 NA
3000 170422 aug.

Utbet
170306

NA
X

170428

X

170629

0 170530 Återbetalas NA

170530
170530
171004
NA

X

171023

52 300
60 000
7 700

SUMMA BEVILJAT
BUDGET
ÅTERSTÅR

En snabb slant sammanställning 2017_20180109

2018-01-09
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Datum

2018-01-18

Dnr 2017/00177 805

Handläggare, telefon
Emma Gerdien, 033-35 70 42

Kulturföreningar
Kulturförvaltningen

Årsbidrag till kulturföreningar 2018
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fördela årsbidrag 2018 enligt bilaga och att i budget för
2019 föreslå dels att en separat bidragsram för kulturföreningar införs i likhet med
Fritids- och folkhälsonämndens modell, dels att Kulturnämnden kompenseras för
ökade hyreskostnader för Karmatförningen I 15:s Vänners lokal liksom för
fastigheten Solbacken efter planerad tillgänglighetsanpassning. Vidare beslutar
nämnden att bidragsprocessen ska tillgängliggöras ytterligare för föreningarna genom
tydligare information samt genom införandet av e-tjänst för bidragsansökan.

Sammanfattning
Sedan omorganisationen av stadsdelsnämnder till facknämnder ansvarar nu
Kulturnämnden för bidrag till samtliga hembygdsföreningar i kommunen. Inför året
2018 är det första gången som hembygdsföreningarna individuellt söker årsbidrag
under samma förutsättningar som övriga kulturföreningar.
Bidragen är fördelade utifrån hur väl föreningarnas verksamhet bedöms leva upp till
Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. För 2018 får flera av de återkommande
föreningarna något höjt bidrag, och även ett par nya föreningar syns bland de som
beviljats bidrag. Då antalet sökande föreningar är nästan dubbelt så många som
föregående år samt att de flesta återkommande uttrycker ökande ekonomiska behov,
är det ett antal föreningar som inte kan beviljas stöd eller ökat stöd, även om deras
verksamhet bedöms uppfylla kriterierna för detta.
Nämnden kan konstatera att det finns ett sjudande kulturliv, men också stora behov
av verksamhetsstöd hos stadens ideella kulturföreningar. För att tillgodose behoven
hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta nya goda initiativ föreslås en
separat budget av typen som redan införts för Fritids- och folkhälsoförvaltningens
föreningsbidrag.
Vidare bedöms att kvaliteten på själva ansökningarna kunde varit högre. För 2018
skall ytterligare arbete läggas på att informera om och tillgängliggöra
bidragsförfarandet, bland annat genom att införa e-tjänst samt att förtydliga
informationen om kulturbidrag.
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Ärendet i sin helhet
Kulturnämnden har för 2018 4 924 000 kr att fördela i föreningsbidrag. I dessa ingår
numera också hyresbidrag till Kamratföreningen I 15:s Vänner, som överförts från
Fritids- och folkhälsonämnden. Detta utgår med 230 000 kr och höjs kommande år
till 292 665 kr, vilket blir en fråga för budgetprocessen 2019. Lokalkostnaderna för
fastigheten Solbacken kvarstår och då byggnaden enligt plan ska renoveras och
tillgänglighetsanpassas beräknas hyreskostnaden öka för 2019, vilket även detta blir en
fråga för budgetarbetet inför 2019.
Fördelningen av bidragen har utgått från Kulturnämndens regler och kriterier för
kulturbidrag, men har också reglerats efter budget. Beslut till bidragsfördelning
redovisas i bilagan – Beslut föreningsbidrag 2018. Beslutet kommenteras nedan
avseende kvaliteten på årets ansökningar samt generella förutsättningar för bidrag till
Borås Stads kulturföreningar.
Med möjliggörandet för hembygdsföreningarna att söka kulturbidrag, samt på grund
av att ett ytterligare antal föreningar tillkommit bland de sökande har antalet
ansökningar mer än fördubblats från år 2017. Elva (11) av de nitton (19)
hembygdsföreningar som finns i Borås Stad har sökt årsbidrag för verksamhetsåret
2018. Övriga nya sökande föreningar är:
Fristads Orkesterförening, Inspirakören (sprunget ur det kommunala projektet Kultur
för hälsosamt åldrande vid Mötesplats Kristineberg) och Nära ideell förening. I övrigt
har ett par för tidigare år sökande föreningar återkommit, samt ett par tidigare
sökande föreningar fallit bort för 2018.
Nämnden konstaterar att de ekonomiska behoven för, och kvaliteten på,
verksamheterna är större än budgetens ramar och kommer därför att föreslå en
separat bidragsram för årsbidrag för 2019, likt den som används för Fritids- och
folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag. Därigenom kan utvecklingen i föreningslivet
stöttas genom att tillmötesgå nya initiativ och följa den ekonomiska utvecklingen hos
befintliga föreningar. Detta kommer möjliggöra att inkludera nya föreningar som
söker årsbidrag utan att behöva sluta stödja nuvarande föreningars utveckling.

Hembygdsföreningar
I samband med kommunens omorganisation flyttades ansvaret för samtliga
hembygdsföreningar från stadsdelsnämnderna till Kulturnämnden. Dessa föreningar
har tidigare delat på ett stöd på sammanlagt 95 000 kr, där respektive verksamhet
tidigare har fått 5 000 kr schablonmässigt årligen. Denna summa är nu överflyttad till
Kulturnämndens bidragsbudget.
Under 2017 har ett antal informationstillfällen om ansökningsförfarandet anordnats
för hembygdsföreningarna. Ett under Kulturnämndens sammanträde i augusti, ett vid
Hembygdskretsens sammanträde, samt ett som riktade sig till alla kulturföreningar,
hösten 2017.
Att inte samtliga hembygdsföreningar har ansökt om årsbidrag kan möjligen bero på
att föreningarna avgjort att deras verksamhet bättre stöds av Projekt/arrangemangsbidrag, och att man istället kommer att söka denna bidragsform under
året 2018.

Ansökningsförfarandet enligt Kulturnämndens nya riktlinjer
Sedan 2016 har Kulturnämnden instiftat nya bidragsbestämmelser som innebär att
ansökningar om kulturbidrag bedöms utifrån särskilda bedömningsgrunder. De
sökande uppmanas att beskriva sin verksamhet och hur de arbetar med olika
områden, exempelvis jämställdhet, delaktighet och mångfald. I en relativt stor del av
ansökningarna besvaras inte de frågor som ligger till grund för Kulturnämndens
bedömning, och det är ibland därför svårt att göra en rättvis bedömning av
verksamheten. Dessutom saknar många av ansökningarna obligatoriska dokument
som exempelvis beskrivning av hur medlen ska användas för det kommande året
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(budget för 2018), revisionsberättelse och så vidare. Under 2018 skall ett arbete
genomföras med att informera och förtydliga vilken information som bör ingå i
ansökan om kulturbidrag, samt att tillgängliggöra ansökningsförfarandet genom att
inrätta e-tjänst i kombination med tydligare instruktioner.

Förändringar i enskilda föreningars stöd
Borås Orkesterförening
Föreningen har kämpat flera år för att hamna i ekonomisk balans, går med förlust
under 2017 samt enligt prognos även 2018 och riskerar därefter nedläggning.
Föreningen strävar efter att nå en större publik genom marknadsföringsarbete. För att
stötta föreningen i detta arbete under 2018 höjs bidraget från 725 tkr (2017) till 800
tkr (2018).
Bstreet
Föreningen Bstreet är den sökande förening som har tydligast ungdomsfokus och
som redovisar ett ökande intresse för verksamheten hos sin målgrupp. Under 2018
vill föreningen utveckla sin verksamhet även till rörlig bild. Föreningen beviljas ett
ökat bidrag från 55 tkr (2017) till 70 tkr (2018).
Club Jazz in Time
Föreningen bedriver en stabil verksamhet av god kvalitet med fokus på jazz.
Föreningen bedöms vara ett viktigt inslag i Borås kulturliv och beviljas ett höjt bidrag
från 30 tkr (2017) till 35 tkr (2018).
Jazz och Bluesföreningen Cookin´
Föreningen har en stabil och välbesökt verksamhet och har en uttalad målsättning att
nå en bred publik, särskilt unga under 25 år. På grund av nya regler för statliga medel
som föreningen ej kan uppfylla söker de utökat stöd från Kulturnämnden.
Föreningen beviljas ett ökat stöd från 60 tkr (2017) till 65 tkr (2018).
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening
Föreningen bedöms göra en viktig kulturhistorisk gärning i nära samarbete med Borås
museum. Föreningen önskar utveckla delaktigheten hos sina medlemmar och beviljas
ett ökat bidrag från 60 tkr (2017) till 70 tkr (2018).
Kammarmusiken i Borås
Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett viktigt inslag av hög kvalitet i Borås
kulturliv. För att bibehålla en vidare god kvalitet beviljas föreningen höjt anslag från
60 tkr (2017) till 70 tkr (2018).
Ny Musik
Föreningen bedöms bidra till stadens kulturliv med ett smalt program av hög kvalitet.
Föreningen går med förlust och beviljas få ett utökat stöd från 60 tkr (2017) till 70 tkr
(2018).
Hemgården
Föreningen Hemgården bedöms vara ett viktigt inslag i Borås Stads kulturliv som
samlar många aktiviteter och boråsare under sitt tak. Då föreningens bidrag från
Arbetsförmedlingen minskat genomgår verksamheten en större omorganisation där
flera tjänster tas bort. Ambitionen hos föreningen är att ändå bibehålla omfattningen
på de publika arrangemangen. För att bidra till detta beviljas föreningen förhöjt bidrag
från 837 tkr (2017) till 900 tkr (2018).

4

Fristads orkesterförening
Föreningen har liksom hembygdsföreningarna tidigare erhållit ett mindre stöd från sin
stadsdelsnämnd (Norr), och söker i år för första gången hos Kulturnämnden.
Verksamheten bedöms vara av stabil och god kvalitet, och består bland annat av
konserter på äldreboenden. Föreningen beviljas ett bidrag med 8 tkr (2018). (Bidraget
betalas ut under förutsättning att föreningen anskaffar ett Bank- eller Plusgirokonto).
Albanskt kulturcenter Migjeni
Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås Stads kulturliv, inte minst med sitt
fokus på barnverksamhet samt arbete med den årliga poesifestivalen i samarbete med
Författarcentrum Väst. Då inte hela föreningens verksamhet bedöms vara tillgänglig
för alla i Borås Stad då delar av den bedrivs på albanska uppmanas föreningen söka
Projekt-/arrangemangsbidrag för sina öppna arrangemang.
Inspirakören
Föreningen bedöms utgöra ett populärt och socialt viktigt inslag i Borås Stads
kulturliv. Kulturbidrag medges dock inte till kontinuerlig arvodering, utan föreningen
uppmanas istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina arrangemang.
Nära ideell förening
Föreningen startades 2016 och söker årsbidrag hos Kulturnämnden för första gången.
Verksamheten bedrivs företrädesvis i och i nära samarbete med Café Nära, men även
tillsammans med enskilda aktörer och studieförbund. Föreningens verksamhet syftar
till att verka för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och där ingår kulturella
arrangemang i syfte att skapa en generationsöverbryggande och inkluderande
mötesplats. Verksamheten bedöms gå i linje med Vision 2025 och att kunna utvecklas
till en tillgänglig arena för unga och nya kulturskapare i Borås Stad. För året 2018
beviljas ett bidrag på 40 tkr för verksamheten.
Bredareds Hembygdsförening
Föreningen bedriver hembygdsverksamhet samt förvaltar museet Unos Djur. Inför
2018 planerar föreningen att bredda målgruppen, bland annat genom att rikta sig till
skolungdom, och beslutas få ökat bidrag från 5 tkr (2017) till 15 tkr (2018).
Fristads Hembygdsförening
Föreningen har en omfattande hembygdsverksamhet, bland annat i samarbete med
idrottsföreningar, och planerar att nå unga genom bland annat feriearbeten.
Föreningen beslutas få ökat bidrag från 5 tkr (2017) till 6 tkr (2018)
Hedareds byalag
Föreningen anordnar vandringar och kulturaktiviteter samt har ansvaret för flera
kulturminnen. Föreningen har målsättningen att nå nyinflyttade och yngre
generationer och beslutas få ett ökat bidrag från 5 tkr (2017) till 7 tkr (2018)
Hembygdsföreningen Borgstenas Framtid
Föreningen är en träffpunkt för olika intressegrupper i Borgstena samt anordnar
bland annat brödbakning och musikkvällar. Målgruppen är bred och har ett socialt
fokus med integrationstanke. Föreningens bidrag höjs från 5 tkr (2017) till 7 tkr
(2018).
Kinnarumma Hembygdsförening
Föreningen samlar till kulturaktiviteter samt har hand om boulebanor och
studiecirklar. Föreningen vänder sig till skolbarn och barnfamiljer och beslutas få ett
ökat bidrag från 5 tkr (2017) till 7 tkr (2018).
Toarps Hembygdsförening
Föreningen förvaltar flera byggnader och genomför bland annat torpvandringar.
Föreningen har ett uttalat fokus att nå nya målgrupper, bland annat barn och
nyinflyttade i bygden och beslutas få ett höjt bidrag från 5 tkr (2017) till 7 tkr (2018).
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Bilagor: Beslut föreningsbidrag 2018
Kulturnämndens regler för kulturbidrag
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Föreningsbidrag 2018

Kulturförvaltningen

Verksamhet 48800
Akt.
7141

Årsbidrag
Borås Fotoklubb
Borås fria kulturakademi
Borås och Sjuhäradsbygd konstför.
Borås Orkesterförening
Borås Släktforskare
Bstreet
Club Jazz Intime
COOKIN
De Sju häradernas kulturhistoriska
Kammarmusiken i Borås
Ny Musik
Modern cocktail news
Ålgården

(tkr)

2016
Söker
50
267
80
800
50

Förslag
40
75
40
600
20

130
70
75
164
70

(tkr)

Beslut
40
75
40
700
20

2017
Söker
50
150
80
750
50

Förslag
40
90
40
725
20

Beslut
40
90
40
725
20

2018
Söker
60
0
80
1 275
50

Förslag
40
0
40
800
20

40
40
60
60
55

40
40
60
60
55

130
70
70
150
70

55
30
60
60
60

55
30
60
60
60

130
70
70
393
70

70
35
65
70
70

70

55

55

430

430

430

70
60
430

60
15
430

60
15
430

75
0
430

70
0
430

8
43
250
15
240

8
0
0
0
40

32
10
45
8
20
10
5
15
20
10
15

15
6
5
7
7
7
5
5
7
5
5

Fristads orkesterförening
Albansk kulturcenter Migjeni
Inspirakören
Boråsbygdens lyriker
Nära idéell förening

Nya sökande

Bredareds hembygdsförening
Fristads hembygdsförening
Gingri hembygdsförening
Hedareds byalag
Hembygdsf. Borgstenas framtid
Kinnarumma hembygdsförening
Ljushults hembygdsförening
Seglora hembygdsförening
Toarps hembygdsförening
Viareds natur och hembygdsförening
Äspereds hembygdsförening
7143
7144
7119
7118

Åhaga
Kulturstipendier
En snabb slant

500
45
60

500
45
60

500
45
60

500
45
50

500
45
50

500
45
60

500
45
60

500
45
60

52

52
510
837
491
150
177
380
4 717
7 992
3 275

52
510
837
491
150
177
280
4 717
7 992
3 275

40

40
446
837
324
0
288
359
4 574
4 674

40
446
837
324
0
288
349
4 574
4 674

230
40
454
1 413
330
0
293
280
7 094
4 924
-2 170

230
40
454
900
330
0
293
240
4 924
4 924
0

Hyra regementet
Flaménska gården hyra från LFF
Hemgården hyra från LFF

Hemgården verksamhetsbidrag
Fastigheten Solbacken
Rockborgen årsbidrag
Biblioteksmuseet

Arrangemang/Projektbidrag
Summa bidrag
Nämndbidrag
Differens

1 909
1 000
177
130
6 129
7 992
1 863

1 989
324
900
288
280
6 546
4 674
-1 872

Beslut

Bilaga 2: Regler för bidrag till kulturverksamhet, 2018

Regler för bidrag till kulturverksamhet
Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska
vara tillgängliga, ha ett brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i
tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:





Årsbidrag
Arrangemangs- /projektbidrag
En snabb slant
Kulturstipendier

Kulturnämnden vill med sina bidrag: främja allas möjligheter till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt:
1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2) främja integration och samverkan
3) beakta tillgänglighetsperspektiv
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Kulturnämnden vill med sitt stipendium: ge möjlighet till vidareutbildning och fria
studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till












partipolitisk verksamhet
andra kommunala förvaltningar
ekonomiska föreningar
elevorganisationer
fackförbund
föräldraföreningar
hyresgästföreningar
villaföreningar
verksamhet som inte är offentlig
välgörenhet
försäljning av mat och dryck

Se respektive bidragsform för övriga regler.
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Årsbidrag
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet
ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala
kulturutbudet i Borås Stad.

Allmänna regler för föreningslivet
För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav.
Föreningen ska:










vara registrerad i Borås Stad
bedriva ideell kulturverksamhet
vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande,
kassör och sekreterare
hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse
godkänns
ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Föreningsuppgifter
Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar
av gällande stadgar till Kulturkontoret.
Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi,
verksamhet och skötsel.

Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller
några av kriterierna nedan:









är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
utgår från fokus på barn och unga
eftersträvar att nå nya målgrupper
utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet,
förståelse och tolerans
främjar breda samarbeten inom kulturen
stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
är öppet för allmänheten

Bilaga 2: Regler för bidrag till kulturverksamhet, 2018

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om
ekonomiskt stöd. Det som värderas är:









kvalitet
målgruppsarbete
publik räckvidd
delaktighet
tillgänglighet
jämställdhet
mångfald
ekonomi och andra resurser

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras
inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad
respektive bedömningsgrund omfattar:










Kvalitet: Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka
kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i
genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.
Målgruppsarbete & publik räckvidd: Här bedöms vilka publikgrupper som
verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här
bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal
publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har
möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan
bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk
spridning.
Delaktighet: Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och
lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten,
referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (hemsida med
mera).
Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Här bedöms hur sökanden arbetar
och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland
annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya
målgrupper eftersträvas.
Ekonomi och andra resurser: Här bedöms i vilken utsträckning de samlade
resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som
sökanden har med verksamheten.
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Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl
kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för årsbidrag







Ansökan görs via ansökningsblankett som finns på hemsidan.
Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi
Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas
Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
Lagar och förordningar ska följas
I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder
verksamheten

Ansökan
Ansökan lämnas till Kulturförvaltningen, Kulturkontoret, 501 80 Borås. Ansökan ska
vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser. Till
ansökan bifogas Revisionsberättelse, Årsberättelse samt Ekonomisk
sammanställning från föregående år.

Beslut
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag
ut.

Sida

SKRIVELSE

Sakiba Ekic
Handläggare
033-35 82 82
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Datum

Instans

2018-01-17

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00204
007

Riskanalys 2018
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys för 2018 och översända denna
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering
genom en workshop.
Ärendet i sin helhet
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt
vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att:
 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är
tillförlitlig
 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs.
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

P.A. Halls Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO-modellen (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) i arbetet med riskanalys och
intern kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver
genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO-modellen bygger på att
siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara
hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer
man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden kan även välja
att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering
genom en workshop.

Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2018, 2018-01-17.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Riskanalys 2018
Kulturnämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att;




verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys och interna kontroll. Fokus för
riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Ett stort arbete har genomförts med att
identifiera risker på verksamhets,- förvaltnings,- och nämndsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en
workshop.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar
ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög
(9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i
intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.

Kulturnämnden, Riskanalys 2018
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2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat
god rutin i arbetet. Risken hålls
under uppsikt inför kommande
år.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat
på en god rutin. Risken hålls
under uppsikt under kommande
år.

Utställningar och arrangemang
behöver ofta bokas och planeras
på flera års sikt, samtidigt som
den interna budgetprocessen och
planeringen sker på ett års sikt.
Detta kan innebära svårigheter
och osäkerhet i
verksamhetsplaneringen. Risken
avser främst Textilmuseet,
Konstmuseet och Stadsteatern.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Ett utredningsarbete sker på
ekonomienheten kring hur vår
interna (kulturnämndens)
budgetprocess påverkar
verksamhetsplaneringen och
vilka effekter det kan skapa.
Arbetet syftar till att belysa
problematiken och vilka effekter
det kan bli med osäkerheten i
verksamhetsplaneringen.

Det finns svårigheter att täcka upp
för grundverksamheten i takt med
att nya uppdrag tillkommer utan
att resurser tillförs. Förvaltningen
får många uppdrag från olika
aktörer vilket ger svårigheter i
helhetssyn kopplat till alla
uppdrag. Uppdragen kommer
även från nationellt och regionalt
håll och kräver uppföljning vid
sidan av om de system som
Borås Stad använder. Bristande
helhetssyn kopplat till alla mål,
uppdrag och styrdokument som
gäller för förvaltningen ger
svårighet för nämnden och
förvaltningsledningen att styra och
leda verksamheten.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med
workshop riskanalys.

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar beslut i
ärenden där denne ej har behörig
delegation. Risk att
delegationsbeslut inte redovisas
till nämnd.

3.Kännbar

Inventarier

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

Verksamhetsplan
ering

Risk för osäkerhet i
planeringsförutsättningar

Mål och uppdrag

Risk att verksamhet ej
bedrivs ändamålsenligt och
effektivt

Kulturnämnden, Riskanalys 2018
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Verksamhet /
Process
Beslutsprocess/är
endehantering

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Risk för bristande
information i besluts- och
ärendeprocess

Nämnden upplever svårigheter i
informationsflöde kopplat till
beslut och ärendehantering.
Försenade eller bristande
underlag ger svårigheter i
beslutsfattande. Ett nytt
verksamhetssystem för
ärendehantering- Ciceron har
införts vilket också kan öka risken
för otydlighet i processen då det
är ett nytt system som vi behöver
lära oss.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risken är identifierad av
nämnden i samband med
workshop riskanalys.

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut

Risk att felaktiga belopp utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal och lagar inom det
personalrättsliga området

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat
en god rutin kopplat till
löneutbetalningar.
Lönehanteringsarbetet är till stor
del centraliserat och sker i ett
gemensamt system där det finns
inbyggda kontroller. Tidigare
uppföljningar och stickprov visar
att systemet är tillförlitligt och
sannolikheten för felaktigheter är
liten. Risken hålls under uppsikt
kommande år.

Samtliga
verksamheter

Risk för sårbarhet i
organisationen

Verksamheten kan påverkas
negativt genom försämrad
kvalitet, nedragningar eller i
värsta fall stänging/utebliven
aktivitet på grund av svårigheter
att rekrytera kompetent personal
eller vikarier.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Ett pågående och prioriterat
förbättringsarbete sker på
verksamhetsnivå genom bland
annat
kompetensförsörjningsplan och
samverkan med
bemanningsenheten.
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4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Representationutbildning

Risk för att befintliga
resurser inte används
ändamålsenligt

Risk finns att
representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverket inte följs
vilket leder till att resurserna inte
används ändamålsenligt.
Representation ska ske med
omdöme och med tanke på
kommunens bästa. Anställda och
förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på
kommunmedlemmarnas uppdrag
och ska vara sakliga och
opartiska i sin tjänsteutövning. Vi
handlar alltid på ett sätt som vi
kan försvara både inför
allmänheten och inom vår egen
organisation.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

Risk att lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att upphandlingar inte görs
enligt LOU och Borås Stads
upphandlingsregler och policys

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan genom detta riskera att
stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls
korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Risk att riktlinjerna kopplat till
hantering av kontanta medel inte
följs. En osäkerhet i hanteringen
av kontanta medel kan leda till
svinn.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontanthantering

Kulturnämnden, Riskanalys 2018

Kommentar

Tidigare uppföljningar visar en
god rutin kring hanteringen av
kontanta medel, vilket gör att
sannolikheten för risken
minskar. Rutinen är aktuell och
man introducerar den för ny
personal när behovet finns.
Risken finns under uppsikt inför
kommande år.
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Verksamhet /
Process
Leverantörsfaktur
or

Inköp med
kreditkort

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Arbetet uppleves fungera väl
enligt tidigare uppföljningar och
systemen innehåller inbyggda
kontroller för att undvika
oegentliga leverantörer. Risken
hålls under uppsikt inför
kommande år.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Trots låg riskbild följs arbetet
upp på verksamhetsnivå. Ett
förbättringsarbete kopplat till
fakturaprocessen är påbörjat
inom ekonomienheten kopplat
till denna riskbild.

Alla inköp i kommunen ska så
långt det är möjligt ske hos
avtalsleverantör och mot faktura.
När ordersystem saknas är det
rekvisition som gäller för
erhållande av faktura. Borås Stad
eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt,
handkassor och betalkort kan i
undantagsfall beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska
utgöra ett alternativ till inköp mot
faktura utan att det ska minimera
behovet av frekventa personliga
utlägg. Många inköpare med
möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar
riskerna för att inköp görs utanför
ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparent
samt ger en ökad administration.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Alla inköp i kommunen ska så
långt det är möjligt ske hos
avtalsleverantör och mot faktura.
När ordersystem saknas är de
rekvisition som gäller för

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risk finns att utbetalningar görs
till oegentliga leverantörer. En
felaktig hantering av
leverantörsfakturor kan leda till att
felaktiga belopp betalas ut till
oegentliga leverantörer.

2.Lindrig

Risk för ökade
påminnelseavgifter på grund
av förfallna fakturor

Risk finns att fakturor inte betalas
i tid vilket ökar kostnaderna för
exempelvis dröjsmålsräntor och
påminnelseavgifter. I långtgående
fall hamnar fakturorna hos
inkassobolagen med risk för
ökade inkassokostnader.

Risk för inköp utanför
ramavtal

Risk för att redovisning av
kostnader inte är transparent

Kulturnämnden, Riskanalys 2018
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kommentar

erhållande av faktura. Borås Stad
eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt.
Handkassor och betalkort kan i
undantagsfall beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska
utgöra ett alternativ till inköp mot
faktura utan att det ska minimera
behovet av frekventa personliga
utlägg.
Många inköpare med möjlighet till
alternativa betalningslösningar så
som exempelvis kreditkort ökar
riskerna för att inköp görs utanför
ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparant
samt ger en ökad administration.
Risk för ökad administration
kopplat till redovisning av
kostnader

Kulturnämnden, Riskanalys 2018

Alla inköp i kommunen ska så
långt det är möjligt ske hos
avtalsleverantör och mot faktura.
När ordersystem saknas är de
rekvisition som gäller för
erhållande av faktura. Borås Stad
eftersträvar så liten
kontanthantering som möjligt.
Handkassor och betalkort kan i
undantagsfall beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska
utgöra ett alternativ till inköp mot
faktura utan att det ska minimera
behovet av frekventa personliga
utlägg.
Många inköpare med möjlighet till
alternativa betalningslösningar så
som exempelvis kreditkort ökar
riskerna för att inköp görs utanför
ramavtal, att redovisningen av
kostnaderna inte blir transparant
samt ger en ökad administration.
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

Brister i hantering, inventering och
förvaring av konstsamling kan
orsaka skador på konst. Ett nytt
system för inventering av
konstsamling har introducerats
samtidigt som det har varit en hög
personalomsättning i
verksamheten. Detta utgör en risk
för att inventeringen inte är
fullständig och rutin för hantering
av konst inte är aktuell.
Konstsamlingen har ett stort
ekonomiskt värde och
affektionsvärde för kommunen
vilket gör det särskilt angeläget att
kvalitetssäkra arbetet.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kulturskolan

Risk att ej kunna uppfylla
målsättning om att alla
elever ska ges plats på
Kulturskolan

Kulturskolan har som målsättning
att kunna bereda plats till alla
barn och unga som efterfrågar
det. Det är idag många sökande
till Kulturskolans verksamhet och
det finns en risk att inte kunna
möta efterfrågan på grund av
resursbrist.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet på våra
mötesplatser/vid
arrangemang

Risk för att hot och våld uppstår
mot personal eller besökare på
våra mötesplatser eller
arrangemang uppstår. Öppna
mötesplatser med generösa
öppettider medför ibland
ensamarbete vilket utgör en
särskild sårbarhet. Risken finns
för alla verksamheter men särskilt
de i Kulturhuset, Kulturskolan och
biblioteken.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att ogiltiga/felaktiga
avtal skrivs

Personal saknar juridisk
kompetens vilket ger en
osäkerhet vid avtalsskrivning.
Felaktigt skrivna avtal kan

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2018

Kommentar

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med
workshop riskanalys.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

generera ekonomiska förluster
och felaktiga resultat. Risken
avser främst Stadsteatern.
Marknadsföring
och
kommunikation

Risk att vi inte når
målgruppen

Kulturförvaltningens målsättning
är att nå ut till alla boråsare med
kulturutbudet. Eftersom
målgruppen är bred krävs många
olika kanaler för att nå ut. Det
finns svårigheter i att nå nya
grupper/besökare än de som
redan idag nyttjar kulturutbudet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Bidragsgivning

Risk för felaktiga
bidragsutbetalningar

Risk för att bidrag till
Studieförbunden inte fördelas på
rätt sätt.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på
en god rutin kring
utbetalningarna. Risken hålls
under uppsikt inför kommande
år.

Posthantering

Risk att posthantering och
diarieföring inte fungerar

Risk att posthantering och
diarieföring inte fungerar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat
en god rutin kring arbetet.
Risken hålls under uppsikt inför
kommande år.

Kulturnämnden, Riskanalys 2018
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6 Riskmatris
4

8

12
11

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

13

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

18

3

6
4

5

6

9
1

2

3

12
14

15

4
3

7

10

22

23

16

17

19

20

3

2
2

4
9

6

8

8

1

2

Konsekvens

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

21

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

13

10
Åtgärd krävs (9-12)

Kulturnämnden, Riskanalys 2018

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 23
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Representationutbildning

1

Risk för att befintliga resurser inte
används ändamålsenligt

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

2

Risk att lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

3

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

4

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar en god
rutin kring hanteringen av kontanta
medel, vilket gör att sannolikheten
för risken minskar. Rutinen är
aktuell och man introducerar den för
ny personal när behovet finns.
Risken finns under uppsikt inför
kommande år.

Personal- och
lönekontroller

5

Risk för att felaktiga löner betalas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat en
god rutin kopplat till
löneutbetalningar.
Lönehanteringsarbetet är till stor del
centraliserat och sker i ett
gemensamt system där det finns
inbyggda kontroller. Tidigare
uppföljningar och stickprov visar att
systemet är tillförlitligt och
sannolikheten för felaktigheter är
liten. Risken hålls under uppsikt
kommande år.

Delegation

6

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat god
rutin i arbetet. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Inventarier

7

Risk för att brand och stöld uppstår.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat på
en god rutin. Risken hålls under
uppsikt under kommande år.

8

Risk för sårbarhet i organisationen

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Ett pågående och prioriterat
förbättringsarbete sker på

Kommentar

Kundfakturoravgiftsdebitering
Upphandling

Verksamhetskontr
oller
Samtliga
verksamheter

Kulturnämnden, Riskanalys 2018

11(13)

Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar
verksamhetsnivå genom bland
annat kompetensförsörjningsplan
och samverkan med
bemanningsenheten.

Leverantörsfaktur
or

9

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Arbetet uppleves fungera väl enligt
tidigare uppföljningar och systemen
innehåller inbyggda kontroller för att
undvika oegentliga leverantörer.
Risken hålls under uppsikt inför
kommande år.

10

Risk för ökade påminnelseavgifter på
grund av förfallna fakturor

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Trots låg riskbild följs arbetet upp på
verksamhetsnivå. Ett
förbättringsarbete kopplat till
fakturaprocessen är påbörjat inom
ekonomienheten kopplat till denna
riskbild.

11

Risk för inköp utanför ramavtal

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

12

Risk för att redovisning av kostnader
inte är transparent

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

13

Risk för ökad administration kopplat till
redovisning av kostnader

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Hantering av
konstsamling

14

Risk för skador på konstsamling

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kulturskolan

15

Risk att ej kunna uppfylla målsättning
om att alla elever ska ges plats på
Kulturskolan

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Verksamhetsplan
ering

16

Risk för osäkerhet i
planeringsförutsättningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inköp med
kreditkort

Kulturnämnden, Riskanalys 2018

Ett utredningsarbete sker på
ekonomienheten kring hur vår
interna (kulturnämndens)
budgetprocess påverkar
verksamhetsplaneringen och vilka
effekter det kan skapa. Arbetet
syftar till att belysa problematiken
och vilka effekter det kan bli med
osäkerheten i
verksamhetsplaneringen.
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Säkerhet och
trygghet

17

Risk för otrygghet på våra
mötesplatser/vid arrangemang

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med workshop
riskanalys.

Mål och uppdrag

18

Risk att verksamhet ej bedrivs
ändamålsenligt och effektivt

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med workshop
riskanalys.

Avtalsskrivning
Stadsteatern

19

Risk för att ogiltiga/felaktiga avtal skrivs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Marknadsföring
och
kommunikation

20

Risk att vi inte når målgruppen

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Beslutsprocess/är
endehantering

21

Risk för bristande information i beslutsoch ärendeprocess

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risken är identifierad av nämnden i
samband med workshop riskanalys.

Bidragsgivning

22

Risk för felaktiga bidragsutbetalningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin kring utbetalningarna.
Risken hålls under uppsikt inför
kommande år.

Posthantering

23

Risk att posthantering och diarieföring
inte fungerar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat en
god rutin kring arbetet. Risken hålls
under uppsikt inför kommande år.

Kulturnämnden, Riskanalys 2018
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Miljö- och konsumentnämnden

Miljömålsuppföljning – årsredovisning 2017
Miljö- och konsumentnämndens diarienummer: 2017-2314.

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna miljömålsuppföljningen – årsredovisning 2017,
samt att översända den till Miljö- och konsumentnämnden.

Kulturnämndens sammanfattning
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv,
invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur. För
varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som
krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder.
Kulturförvaltningens miljöarbete fortlöper och miljöarbetet är levande i
verksamheterna. Utgångspunkten för arbetet är ett hållbarhetsperspektiv där
konsumtion utav upplevelser istället för varor ligger i fokus.
Efter Borås Stads omorganisation har förvaltningen nu valt att tillsätta en
miljökoordinatorstjänst på 20 %.
I oktober hade Kulturförvaltningen den årliga miljörevisionen för miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra avvikelser som antingen blev åtgärdade eller så
upprättades en plan för åtgärder. Resultatet efter revisionen blev att förvaltningen åter
blev miljöcertifierade och erhöll ett miljödiplom giltigt till och med oktober 2018.
Arbetet med miljömålen fortsätter löpande under året.
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1 Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom
miljöområdet
1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem (1a)
Kulturförvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. Den 4 oktober hade
förvaltningen årets revision av miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra avvikelser som nu har
åtgärdats och är certifierade igen.
Efter omorganisationen har förvaltningens miljöarbete ändrat struktur något. Vi har nu en
miljökoordinatortjänst på 20 %, är idag certifierade och arbetar enligt Svensk Miljöbas
miljöledningssystem.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017

Certifierat miljöledningssystem, antal

Nej

Ja

Ja

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal

Nej

Nej

Nej

Certifierat miljöledningssystem, antal
Kulturförvaltningen är miljöcertifierad enligt Svenskmiljöbas efter erforderlig revision gjord 4 oktober
2017. Förvaltningen är certifierad fram till oktober 2018.
Åtgärder
Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Sta
tus

Status
Avslutad

Kommentar Kulturförvaltningen blev återigen miljöcertifierad efter revisionen gjord 4 oktober 2017 och är
nu certifierad till oktober 2018.

1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Alla anställda inom Kulturförvaltningen erbjuds att genomgå Borås Stads Miljöutbildning. De som inte
gått miljöutbildning kommer att erbjudas detta under 2018.
Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska gå miljöutbildning fortsätter.
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Indikatorer
Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inkluderar utbildning om Borås Stads
miljöarbete

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017

4%

79%

74%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete
Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter.
Miljöutbildningen har prioriterats olika inom kommunen, men målet är att alla ska gå på
uppsamlingsutbildningar under 2018. Efter omorganisationen har fokus varit att identifiera vilka som
gått utbildningen eller inte sedan tidigare. Detta arbete fortsätter. Som det ser ut nu, baserat på
tillgänglig information och data, kommer andelen anställda som gått miljöutbildning vara lägre än
föregående år. Detta på grund av att siffrorna inte stämmer till fullo då all information om anställda
som har gått utbildning eller inte, ej har inkommit.

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun
1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a)
Målet med att minst 25 % av alla livsmedel som köps in skall vara ekologiska har lyfts med ansvariga
ute i verksamheterna . Där det är möjligt och ett ekologiskt/fairtrademärkt livsmedelsalternativ finns
ska detta i första hand väljas.

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a)
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat?

Sta
tus

Status
Avslutad

Kommentar De medel som ska användas för klimatkompensering har förvaltningen valt att lägga på
miljöcertifieringen och dess revision.
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Detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19, Borås Stad
Förslag till beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Viared Västra, Viared
14:19, Borås Stad.

Sammanfattning
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.

Ärendet i sin helhet
Planområdet ligger i västra delen av Viareds verksamhetsområde, ett område
för storskaliga industrihallar. Förslaget innebär en ändring av gällande detaljplan
från 2011 genom att byggrätterna utökas för att minska risken för stora
överytor. Då området utgör stadens entré från väster är områdets gestaltning
viktig. Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19, Borås
Stad, 2017-12-18.
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Dp

Ändring av Detaljplan för del av Viared västra
Viared 14:19 m. fl.
Samråd

BN 2016-612

Sammanfattning
Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna
utökas, inom befintligt industriområde. Gällande plan från
2011 har i delar visat sig svår att genomföra och har en
exploateringsgrad som kan resultera i ett område som upplevs
som glest och utspritt. I planändringen har användningarna
kvarstått men kompletterats med ytterligare användning
Z - verksamheter, detta för att göra planen mer flexibel.
Exploateringsgraden har ökat och särskilt gäller detta för de
allra största tomterna där det annars finns en risk för uppenbart stora överytor. Några bestämmelser som inte längre är
relevanta har tagits bort och andra har tillkommit för att
underlätta genomförandet. Utformningsbestämmelserna har
också setts över för att ge tydliga ramar för områdets gestaltning mot Rv 40, en av stadens entrépunkter. Lokalgatans läge
har förändrats inom en mindre del av planområdet, detta för
att ge förutsättningar för mer ändamålsenliga tomter och för
att underlätta att dagvatten återförs till befintlig mosse.
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Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för del av Viared västra, Viared 14:19 m. fl, Borås Stad, upprättad den 8 december 2017.

1. Inledning

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

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för
ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed Rv
40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området.
Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt
fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som
entrépunkt till staden i från väster är områdets gestaltning
viktig.

Planområde

Planområdet är beläget i västra delen av Viareds verksamhetsområde. Området avgränsas i norr av Rv 40 och i söder av
väg 637, Segloravägen. I väster ansluter området till Boråstorpets rastplats. I öster ansluter planområdet till Ellos fastighet.
Planområdet utgör en port till Borås för motortrafikanter
som kommer i från väster.
Från planområdet till Borås centrum är avståndet ca 7 km.
Arealen är ca 122 ha varav tomtmark uppgår till ca 87 ha.
Huvuddelen av planområdet ägs av Borås stad. För mer
detaljerad beskrivning av områdets markägoförhållanden, se
tillhörande fastighetsförteckning. Jämfört gällande plan är
två mindre delområden utbrutna ur planen. För dessa gäller
detaljplan P1220, antagen 2015-07-02 och detaljplan P1256
antagen 2017-08-24.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan P1166 vann laga kraft 2011 och har en
genomförandetid på 15 år vilken fortfarande gäller. Detaljplanen anger industri/kontor som huvudsaklig användning.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2016-10-17 förvaltningen i uppdrag att
pröva möjligheten att ändra gällande plan.

Utbyggnad av infrastruktur inom planområdet pågår. Infrastrukturen beräknas vara fullt utbyggd under 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Planområdet är en förlängning av befintligt verksamhetsområde Viared. Den bebyggelse som finns inom området är
storskaliga industrihallar, i huvudsak för lager och logistik.

Ny bebyggelse

Planområdet planeras för verksamheter. Industri, kontor och
i någon mån handel, hotell och fordonsservice. Planändringen innebär att exploateringsgraden ökas i huvuddelen
av området för att på så vis kunna förtäta inom befintligt
område, redan innan det är fullt utbyggt. Användningar har
justerats för att göra planen mer flexibel och vissa otydligheter har tagits bort.

Stadsbild och gestaltning

Området är en port till Borås från väster. Utformningsbestämmelserna har setts över i syfte att tydligare koppla
mot bestämmelser i övriga Viared och också att sätta fokus
på upplevelsen av området från motorvägen. Bebyggelsen
är storskalig och ett genomförande av gällande plan har
inneburit en stor förändring av landskapsbilden. I huvudsak
beroende på att markens höjdsättning kraftigt förändrats då
ett kuperat skogsområde plansprängts. Jämfört med gällande
plan innebär dock planändringen en liten förändring av
landskapsbilden, Bebyggelsen kommer att bli tätare och de
stora överytor som hade kunnat bli resutatet av gällande plan
kommer att bebyggas i högre utsträckning.

Historik och kulturmiljöer

Preliminär tidplan
Samråd				

1:a kvartalet 2018

Granskning			

2:a kvartalet 2018

Planområdet gränsar till kulturmarker i Västra Boda. Flera
planarbeten pågår i närheten av planområdet så även närområdet är delvis i förändring. Väster om planområdet ligger Boråstorpet som är en rastplats med ett äldre torp. Boråstorpet är
en populär rastplats och fungerar också som utflyktsmål.

Antagande			

3:e kvartalet 2018

Planområdet rymmer inga kulturvärden.

Laga kraft			

4:e kvartalet 2018

Bostäder

Inga bostäder finns eller tillskapas inom området.
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Befintlig logistikhall vid områdets entré.

Kulturmarkerna vid Västra Boda är i förändring, men i mindre delar kvarstår småbrutet odlingslandskap, med murar och solitära träd.
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Arbetsplatser

Området är ett verksamhetsområde och kommer helt att
domineras av verksamheter av olika slag.

Offentlig service

Ingen offentlig service finns inom området.

Kommersiell service

Inom delar av området kan handel tillkomma. De områden
som är möjliga för handel är lokaliserade i den nordvästra
delen av planområdet och kan komma att bli aktuella för
utbyggnad om ett nytt mot byggs vid Boråstorpet. I kvarteret
mot Rv 40 finns möjlighet för sällanköpshandel, liksom i en
mindre del av områdets centrala delar.

Möjlig utformning av ett framtida mot vid Boråstorpet.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Planområdet är relativt plant. Eftersom det enbart handlar
om nybyggnation kommer byggnaderna vara tillgängliga för
personer ned funktionsnedssättning.
Planområdet berör två av de

3. Gator och trafik

möjliga järnvägskorridorerna
för Götalandsbanan

Gatunät

Planområdet trafikmatas inledningsvis från öster från Rv 40
och Nabbamotet via väg 637, Segloravägen. I anslutning till
planområdets västra del finns möjlighet att bygga ett nytt mot
som matar planområdet och rastplats Boråstorpet. Rv 40 har
en trafikmängd på ca 23 000 fordon per årsmedeldygn (TrV
2015) i anslutning till planområdet. Segloravägen har, väster
om Viaredsvägen, ett trafikflöde på ca 600 (TrV 2008) fordon per dygn. En trafikanalys genomfördes vid framtagandet
av gällande plan (daterad 2010-02-28). Den redovisar ett
totalt antal bilrörelser på ca 5 700 per vardagsdygn inom planområdet. Med förtätning enligt föreslagen planändring är
det troligt att antalet fordonsrörelser ökar. Ökningen bedöms
dock bli liten sett till det totala antalet fordonsrörelser.

Gång- och cykeltrafik och cykelparkering

Gång- och cykelväg är under utbyggnad längs gatorna inom
planområdet och är utbyggt inom Viareds verksamhetsområde. Utbyggda gång- och cykelvägar är viktigt både för de
som väljer cykeln som färdmedel men även för de som väljer
att resa med buss och för att det ska vara enklare att röra sig
till fots inom området. Att gångvägarna upplevs som attraktiva gör det lättare att välja en promenad före bilen för att
till exempel använda sig av områdets service. Bestämmelsen
allé längs Prognosgatan är ett exempel på hur gaturummet
kan göras attraktivare, både för bilister och långsamma
trafikanter. Allén ska, så långt det är möjligt vara dubbelsidig.
Cykelparkering löses inom kvartersmark.
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Föreslagen gatusektion enligt gällande plan.

Kollektivtrafik

I Viared finns kollektivtrafik under vardagarna. Linje 20
har tiominuterstrafik vid högtrafik och halvtimmestrafik
däremellan. En hållplats finns inom området. Från de västra
delarna av planområdet är avståndet till hållplats ca 1 km.
När området byggts ut förlängs sannolikt busslinjen med
rundkörning för kollektivtrafiken inom området, så att
realistiska alternativ till bilen finns.

Biltrafik och bilparkering

Lokalgatans läge har förändrats inom en mindre del av planområdet, detta för att ge förutsättning för mer ändamålsenliga tomter. Parkering skall anläggas på kvartersmark. Antalet
parkeringsplatser skall följa kommunens parkeringsnorm och
ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt
skall lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkerings-
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behovet. Enligt den nya parkeringsnormen är behovstalet för
kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande norm
för industri är 6 pl/1000 kvm och för lager 3 pl/1000 kvm.
Planområdet är lokaliserat och utformat på ett sådant sätt att
det är lätt att välja bilen också för persontransporter.

Angöring och utfarter

Planområdet angörs via Rv 40 och Segloravägen. De enskilda
fastigheterna angörs från Prognosgatan.

Riksintressen

Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som planeras
mellan Göteborg och Stockholm via Borås. Alla allmänna
järnvägar utgör riksintresse. Trafikverket har utfört en förstudie som redovisar olika alternativ för Götalandsbanan genom
Borås. I västra Viared finns två alternativa spårsträckningar
för Götalandsbanan som ansluter till aktuellt planområde. Ett
läge söder om planområdet som delvis anknyter till Segloravägen, och ett som följer parallellt med RV 40. Borås Stad har
förordat det förstnämnda, söder om planområdet. Definitivt
avgörande om banans sträckning är ännu inte beslutat.
Planförslaget innehåller därför ett reservat för järnväg utmed
Rv 40 och ett i den södra delen av planområdet. Detaljplanen
redovisar att reservatet ska hållas tillgängligt för järnväg för
att sedan, om annan bansträckning beslutas, kunna nyttjas
för verksamhetsändamål. Planbestämmelse anger att järnvägstrafik ska medges inom reservatet om beslut om järnvägskorridor i Trafikverkets järnvägsutredning så medger. Rv

40 bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Ledningsnätet är utbyggt för att motsvara
kapacitetsbehovet.

Dagvatten

Även dagvatten omfattas av kommunalt verksamhetsområde.
I detta fall hanteras det i öppna, täta diken, dagvattnet
kommer att renas innan det släpps till recipient. Borås Energi
och Miljö är huvudman för dagvattenhanteringen. På plankartan finns en bestämmelse om att det skall finnas möjlighet
att fördröja dagvatten inom fastigheten. Detta för att undvika
plötsliga flödestoppar på det kommunala dagvattennätet. Se
även under rubriken Vatten - dagvatten.

Värme

Fjärrvärme är under utbyggnad i området.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och telenätet. För all
kvartersmark finns användning E, teknisk anläggning, med
som en möjlig användning. Det betyder att till exempel
transformatorer kan byggas inom samtliga fastigheter när
behov uppkommer. Det är även möjligt att placera tekniska
anläggningar på prickmark (mark där byggnad inte får
uppföras) om inget annat anges.
Koncessionsgränsen mellan Vattenfalls respektive Borås
Elnäts distributionsområden skär genom planområdet.
Vattenfall är huvudman för befintlig kraftledning (130
kV) som korsar planområdet. Ledningen har flyttats inom
området som en del i genomförande av gällande plan

Avfall
Den norra delen av Rydsmosse är i gällande plan helt innesluten av verksamhetsom-

Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för
Borås Stad.

rådet. I dess nordöstra del har mossen relativt mycket träd. Bild från MKB (Cowi)

5. Mark
Natur och vegetation

Mycket lite växtlighet finns inom planområdet. Undantag
är det centralt placerade naturområdet, del av Ryds mosse.
Mossen är ca 11 ha stor. I genomförande av gällande plan
har mossen påverkats. Tydligast är den påverkad/uttorkad i
kantzonerna på grund av att den har dränerats mot sprängstensfyllning.

Mossen kan delas in i tre delar. Bild från MKB (Cowi)
DETALJPLAN
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Mossen kan delas in i tre olika delar med delvis olika karaktär. Av dessa är det bara delområde A, samt mindre delar av
del område B som ligger inom planområdet (se bild på sid.7).
Delområde A består av öppen koncentrisk myr. I fältskiktet
finns tuvull, flera sphagnum-arter, klockljung, vitag och
tuvsäv. Marken är fuktig och näringsfattig med höljor i en
växlande fastmatte- lösmattemjukbottenmosaik. Trädskiktet
är glest och domineras av senvuxen tall med förekomst av
äldre knotiga exemplar. Delområde B, är en trädbevuxen
myr vilket utgörs av tallmosse av tuvulltyp på frisk till fuktig
mark. Trädskiktet domineras av senvuxen tall. Fältskiktet
består av tuvull, sphagnum-arter, kråkbär, ljung, tuvsäv samt
skogsmarksindikerande mossarter som husmossa, väggmossa
och vitag. Liggande och stående död ved förekommer främst
i den norra delen av delområdet, Alltså inom P1256, detaljplan för Viared 8:110 - Prognosgatan.
För naturområdet i planområdets östra del finns en
utformningsbestämmelse som anger att området ska ges
gles lövskogskaraktär, med buskvegetation under befintlig
högspänningsledning. I huvudsak föreslås att den lövsly
som vanligtvis etablerar sig på öppna ytor tillåts växa upp,
Vilket i förlängningen skulle ge blandad lövskog med arter
som björk och rönn, vide och kanske hassel under högspänningsledningen. De självsådda träden kan kompletteras med
plantering av ett mindre antal blommande träd.
Inom kvartersmark regleras marken så att det inom prickmark mot Prognosgatan ska finnas planteringar. Planeringar
ska uppgå till minst 70 % av den yta mot Prognosgatan där
byggnader inte får uppföras. Detsamma gäller för prickmarksområdet mot Rv 40, bestämmelse n4 . Det är lämpligt
att marken utförs tät. Detta för att underlätta dagvattenhantering och möjligheterna att styra vattnet till rätt ställe.
Täta lösningar innebär inte att området inte kan planteras.
Tvärtom behöver sannolikt till exempel ett tätt jordlager,
som lera eller morän, täta mot sprängstenen innan jord kan
läggas på och planteringar utföras. detta för att undvika att
planteringana dräneras och torkar.

Skyddad natur
Området omfattas inte av skydd enligt miljöbalken och har
inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens
översiktsplan.

Skyddsåtgärder

För att minska påverkan på den södra delen av Ryds mosse
föreslås en damm i planområdets västra del. Dammen ska
utformas för att fånga upp partiklar och näringsämnen och
kommer även att fungera som fördröjning och utjämna
flödestoppar. Dagvattenhanteringen kommer att ske genom
öppna växtbeklädda diken där både rening och fördröjning
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uppnås. Samliga utlopp från området går via dammar, dammarna konstrueras så att utloppet kan stängas för att fånga
upp eventuell förorening samt utrustat med permanent läns
för att fånga upp oljespill. Ett kontrollprogram är upprättat
av Borås Energi och Miljö för att mäta vattenkvaliteten på
utgående vatten samt i recipient. Den norra delen av mossen
inom planområdet har påverkat under genomförandet. Det
är främst i den nordöstra delen av mossen som dräning av
mosskanten fortgår. På grund av att en tidigare vattendelare
försvunnit vid genomförande av gällande plan. Denna dränering av mossen kommer att åtgärdas vid genomförande av
P1256 - plan för Viared 8:110 - Prognosgatan. Genom att en
mindre del av kvarvarande mosse görs om till industrimark
och att det i samband med detta placeras täta jordmassor mellan den nya mosskanten och sprängstensfyllningen kan vidare
dränering undvikas.
I huvudsak ligger den norra delen av Ryds mosse lågt i förhållande till omgivande mark. Strängstensterasserna har av ekonomiska skäl byggts upp ovanpå ursprunglig mark där detta
varit möjligt. I låglägen ligger dock sprängstensterassen lägre
än mossen, i dessa lägen har mosskanten läckt vatten och
efter påpekande tätats och tunga massor har lagts upp för att
undvika sprickbildning i mossen. Ytterligare åtgärder för den
norra delen av Ryds mosse har inte bedömts nödvändiga.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom tidigare planarbete har en särskild arkeologisk utredning
gjorts. Inga fornminnen hittades däremot några kulturlämningar i form av tre äldre torpplatser (grunder och dylikt).
Inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades varför
ytterligare arkeologiska undersökningar under planarbetet inte
behövs. Kulturlämningarna har tagits bort i samband med att
planen genomförs.

Geoteknik och Radon

Exploateringen har inneburit att det skett stora förändringar
av geologin i området. Den plansprängning som genomförts
har inneburit att den höga topografin blivit borttagen genom
att topparna sprängts bort och sprängstenen använts för att
fylla ut låglägen. Under sprängstensutfyllnaden finns fortfarande de ursprungliga, fasta jordlagerna till stor del kvar,
dock något kompakterade. Dessa består i huvudsak av morän.
Enligt Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning,
(Norconsult, 2014-09-30) utgörs de våtmarksområden som
kvarstår av mossmark med omgivande kärr. Skillnaden
mellan mossmark och kärr är att mossmark i huvudsak
tillförs vatten genom nederbörd medan kärr tillförs vatten
i en kombination av yt- och grundvatten samt nederbörd.
I en mosse utgör ofta övre skiktet av mossmark vilken
underlagras av kärrtorv, vilket i sin tur underlagras av
ler- och/eller moränjord. Jordarten i våtmarkerna domineras
av torv med olika långt gången nedbrytning. Generellt så är
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Föreslagen dagvattenföring i färdigt område. Bild från geohydrologisk utredning (Cowi)

nedbrytningen av organiskt material större i kärrtorven vilket
även innebär en tätare jordart. Våtmarken består av torv med
1-5 m mäktighet. Torven har en hög grundvattennivå och låg
genomsläpplighet, vilket innebär att den är mättad samtidigt
som den inte släpper ifrån sig några större mängder vatten.
En hydrogeologisk utredning gjordes 2016-10-24 som
beskriver de hydrogeologiska förutsättningarna i Viared
Västra., utredningen har reviderats 2017-03-20 och 2017-0918. Se mer under rubriken Dagvatten.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Den kvarstående mossen inom planområdet är en del av Ryds
mosse som har sin avrinning i Västersjön som i sin tur är en
del av Viskans vattensystem.

Översvämningsrisk
Inom planområdet bedöms det inte finnas någon risk för
översvämmning.

Dagvatten

En dagvattenutredning gjordes 2011 för den nu gällande
planen. Då höjdsättningen i området har förändrats blev en
ny dagvattenutredning nödvändig. Även en ny hydrogeologisk utredning har gjorts för att klargöra vattenflödena i
området och hur vattenbalansen i den kvarvarande mossen
inom planområdet, liksom i den större delen av Ryds mosse
sydväst om planområdet kan säkerställas. Så att rätt mängd
vatten hamnar på rätt plats.
Ändringen av markanvändningen från i huvudsak skogoch mossmark till hårdgjord yta innebär en ökning av
dagvattenflödet från området på årsbasis. Så länge ytorna
inte är hårdgjorda rör sig vattnet i stort sett som det gjorde
tidigare, fast under sprängstensterasserna. Den damm som
har anlagts och den del av mossen som ligger inom Viared
Västra beräknas enligt utredningen ha kapacitet att fördröja
framtida största flöden med en återkomsttid på 50 år.
För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas, fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

DETALJPLAN
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Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet
genom dammar samt mosse. Dammarna fördröjer och renar
dagvatten. Dagvattenrening kommer ske både i växtbeklädda
diken, mossen och i dagvattendammar. Reningseffekten följs
upp genom kontrollprogram på utgående dagvatten samt i
recipient.

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.

I nuläget avleds huvuddelen av dagvattnet inom området
till Västersjön respektive södra delen av Ryds mosse, en
mindre del avleds mot Viaredssjön. Efter utbyggnad föreslås
avledningen mot Viaredssjön minimeras. För en utförligare
beskrivning av dagvattenhanteringen i området hänvisas till
dagvattenutredningen (COWI 2016-06-27) och den hydrogeologiska utredningen (COWI 2016-10-24).

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 som 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.

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
I planen för Prognosgatan, P1256, föreslås att kanten mellan
planområdet och mossen tätas, i syfta att minimera påverkan
på och dränering av den kvarvarande mossen. Inom
planområdet kommer dagvatten fördröjas och renas. Rening
och fördröjning kommer att ske i täta, växtklädda diken
samt i dagvattendammar, viss fördröjning och i förekommande fall rening kommer att ske inom respektive fastighet.
Dagvatten kommer inte att infiltrera till grundvattnet
genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), utan
dagvattenflödena kommer att styras till mosse och dammar
för att i möjligaste mån efterlikna förutsättningarna innan
exploatering.
I och med åtgärderna bedöms inte grundvattnet i området
påverkas.

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
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Det finns ingen större mängd ytvatten inom planområdet. En
bäck i sydvästra delen av planområdet avvattnar mossen mot
den södra delen av Ryds mosse.
Dagvatten i från området avrinner till Ryds mosses södra
del, respektive till Västersjön och i någon mån Viaredsjön.
Västersjön och Viaredssjön hade i den senaste klassningensom gäller 2009-2015 god ekologisk status. I förslaget till
klassning efter 2015 har sjöarna dock måttlig ekologisk status.
Avledningen till Viaredssjön föreslås i planförslaget minimeras. Dagvattnet kommer därför att rinna mot Västersjön
och södra delen av Ryds mosse. Vattnet kommer att renas
i växtklädda diken, damm och i den kvarvarande delen av
Ryds mosse inom planområdet, innan det når recipienten.
Fördröjningsåtgärder på kvartersmark samt fördröjning i den
kvarvarande delen av mossen samt de öppna dikena innebär
att flödena till Västerjön inte kommer att förändras i någon
större grad.
Med föreslagna reningsåtgärder bedöms ytvattnet i recipent
inte påverkas negativt.

7. Sociala perspektiv
Trygghet

Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya
verksamheter. Gång- och cykelvägar är under utbyggnad i
området, dessa ligger längs Prognosgatan där det är möjligt
att ha visuell kontakt med andra trafikanter. Detta kan
upplevas som mindre otryggt än att till exempel cykla igenom
naturområden när det är mörkt. Föreslagen belysningslösning innebär att vägbanan belyses också för de långsamma
trafikanterna.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Identitet

Området kommer sannolikt att bebyggas med mycket storskaliga industri- och lagerhallar. Bebyggelsemässigt kommer
detta att knyta an till det befintliga industriområdet Viared.
Särskilda utformningsbestämmelser finns för byggnader
som ligger i anslutning till Rv 40. Planområdet utgör en
entrépunkt till Borås för motortrafikanter som färdas österut.
Som sådan är gestaltningen av området viktig. Förutom
utformningsbestämmelser för tillkommande byggnader finns
bestämmelse om att planteringar ska utföras samt att upplag
och parkering inte får finnas mot Rv 40.
Befintlig byggnad vid områdets entré har fasaden indelad i vertikala fält som
avviker i färg. Detta gör att fasaden upplevs mindre monoton.

Mötesplatser

Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän
plats. Beroende på vilka verksamheter som etablerar sig är
det möjligt att nya mötesplatser uppstår i anslutning till, till
exempel en populär lunchrestaurang. I och med att handel
är möjligt inom delar av planområdet kan också dragare
som drar folk som inte arbetar inom planområdet etableras.
Breddningen av möjliga användningar innebär att en större
blandning inom området blir möjlig.

8. Störningar på platsen

Samma effekt ger avvikande material, som här med glas och grafisk betong.

Planområdet är bullerstört från trafik på Rv 40. För de
användningar som föreslås finns inga riktvärden kring buller.
Användningen innebär att industri medges, även kontor och
verksamheter medges och i mindre delar även handel och
hotell. Vilket betyder att möjliga verksamheter inom området
skulle kunna störa varandra.
För att undvika detta är hela planområdet planerat för
industri med 100 eller 200 m skyddsavstånd. Det kortare
avståndet är satt i delar där industriverksamheten skulle
kunna utgöra en störning för befintliga bostäder om skyddsavstånd inte satts, eller för områden där hotell och annat
tillfälligt boende medges i plan.

Risk

Att använda sig av formelement som till exempel murar knyter an mot den
rest av kulturlandskapet som fortfarande ansluter mot området. Här i form av
gabionmurar.

DETALJPLAN

Området ligger i direkt anslutning till Rv 40 som är utpekad
farligt godsled. Borås Stad har tagit fram en översiktlig
riskanalys för sina farligt-godsleder. I denna bedöms lämpligt
skyddsavstånd mellan Rv 40 och mindre känslig verksamhet, till exempel industri, till 30 m. För normalkänslig
verksamhet, till exempel kontor, gäller skyddsavstånd 40
m och för hotell är skyddsavståndet 80 m. I planen är ett
prickmarksområde (mark där byggnad inte får uppföras) på
mellan 20 och 40 m utlagt mot Rv 40. Utöver det tillkommer
ytterligare avstånd mellan plangräns och vägkant. Totalt är
avståndet mellan byggrättsgräns och Rv 40 cirka 50 m. Den
byggrätt som medger hotell har försetts med en bestämmelse
om att hotell ska ha ett minsta avstånd 80 m till Rv 40 och
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PLANKARTA
Grundkarta

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem höjd: RH 2000
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Fönsterarean mot riksväg 40 får inte understiga 5%. Fasadfärgs
kulörstyrka ska inte överstiga 50%, med undantag för accenter.
Fasader längre än 30 m ska ges vertikal detaljering som avviker
i färg, material eller textur.

Takmaterial får inte vara av zink eller omålad galvaniserad plåt.
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Byggnadsteknik
Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan
släppas orenat till det kommunala dagvattennätet. Vid högre
föroreningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt komma att ställas.
Rent takdagvatten kan släppas till naturmark.
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bensinstation.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
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Strandskydd är upphävt inom kvartersmark.

INFORMATION

Planavgift kommer att debiteras vid bygglov.
Byggnader där människor stadigvarande vistas ska utföras radonskyddande
Kvartersmark får med fördel göras tät för att underlätta dagvattenhantering.
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kunna utrymmas bort från vägen. Inom en mindre del av
planområdet medges även fordonsservice, vilket i praktiken
ofta innebär bensinstationer. En bestämmelse har därför
införts om att det ska vara möjligt att utrymma hotell bort
från bensinstationer.

Buller och vibrationer

Utnyttjandegrad och begränsningar
Detaljplanen tillåter att 70 % respektive 60 % av fastighetsarean bebyggs. Prickad mark innebär att byggnader inte får
uppföras, med undantag för tekniska anläggningar.

Egenskaper på kvartersmark

Reglering av skyltar har gjorts i planen så att blinkande
eller bildväxlande skyltar inte är tillåtna. Ljusstörningar för
trafikanter på Rv 40 bör därför inte uppstå. Fasader mot Rv
40 är riktade mor norr, ljusstörningar i form av reflexer har
därför bedömts som mindre troliga.

På samma sätt regleras kvartersmarken med bestämmelser
om att planteringar ska finnas mot Prognosgatan och mot Rv
40 och att parkeringar och ytor för fastighetens interna logistik ska lösas på kvartesmark. Med plantering menas grönska
som kan växa med de förutsättningar som området har,
till exempel genom att marken tätas och fylls med jord, eller
genom större planteringslådor anpassade för större växter och
träd. Den växtlighet som av egen kraft etablerar sig kan vara
värd att vårda sig om, särskilt gäller det de träd som etablerar
sig. Träd ger en nivåskiktning i planteringarna och tar ned
skalan mellan de storskaliga byggnaderna och de människor
som ska röra sig i vägområdet.

Luftkvalitet

Utformning och utseende

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller. Skyddsavstånd har satts i planen för att verksamheten
inte ska ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Ljusstörningar

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.

9. Planbestämmelser

Utformningsbestämmelser har införts för byggnader längs Rv
40. Bestämmelserna är till för att ge ett varierat uttryck och
första intryck för resenärer som kommer västerifrån. God
gestaltning eftersträvas vilket också innebär att skyltar och
dylikt inte ska vara blinkande eller föränderliga, mot Rv 40
gäller att skyltar ska monteras på fasad. Skyltmaster tillåts ej.
För övriga området medges skyltmaster, men dessa får inte
vara högre än byggnadens nockhöjd. Inom området gäller
högsta totalhöjd 16 m respektive 30 m, takvinkeln är begränsad till 14 grader.

Allmänna platser

Information

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna
överskrids inte på platsen och de bedöms inte troligt att de
kommer att överskridas på grund av den nya bebyggelse som
tillåts i detaljplanen.

Bestämmelsen GATA visar att marken ska användas som
gator. NATUR anger naturmark.

Kvartersmark

Bokstaven J står för industri, siffran inom parentes är det
största skyddsavstånd som får krävas för verksamheter som
ska verka inom området, K tillåter kontor. Bokstaven Z står
för verksamheter och är en flexibel användning som kan
inrymma till exempel service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra
verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. I några fall anges Z1, inom dessa områden får
inte sällanköpshandel byggas. E tillåter att tekniska anläggningar får uppföras och O att hotell eller motell får byggas, G
står för fordonsservice som till exempel besinstationer.

Huvudmannaskap allmänna platser

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
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Vid verksamheter med stora parkering- , ranger- eller uppställningsytor kan krav på oljeavskiljning komma att ställas.
Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan släppas orenat till det kommunala dagvattennätet.
Vid högre föroreningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt komma att ställas. Kvartersmark får med fördel göras
tät för att underlätta dagvattenhanteringen.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Planarbetet har tydligast koppling till målområdet ”Företagandet växer genom samverkan”.
Enligt Vision 2025 ska det vara lätt för företag att etablera
sig i Borås. ”Längs de större riksvägarna finns attraktiva
områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan”. Planändringen innebär att

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

attraktiv mark, med visningsläge mot Rv 40 kan erbjudas och
också utnyttjas effektivare. Därmed anses planförslaget vara
förenligt med Borås Stads vision.

Under planarbete för Viared 8:110 - Prognosgatan har en
MKB tagits fram för området, det planområdet är undantaget
i denna planändring.

Översiktlig planering

Sammanfattningsvis är bedömningen att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs för
aktuell planändring.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande mål är
särskilt relevanta för planändringen:
» En resurshushållande bebyggelsestruktur.
» Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjlighet
för handel och service.
» Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för
kollektivtrafik.
» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.
» Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöj
ligheter.

Miljömål

» Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten hanteras och
renas lokalt för att minimera föroreningar till närliggande
vattendrag.
» God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat verksamhetsområde med omsorg om gestaltning och gröna inslag.

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

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts för gällande plan och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) finns.
Planändringen innebär inte någon större förändring av
markanvändning jämfört gällande plan även om användningen har breddats med användningen Z (verksamheter), i
delar med användningen G (fordonsservice) och dragningen
av lokalgatan till viss del ändrats. Ingen ny naturmark tas i
anspråk. I ett fall har användning ändrats från allmän plats
lokalväg till industrimark. I huvudsak så innebär planen
att exploateringsgraden ökar inom ett redan i anspråktaget
område.

DETALJPLAN

Störningar som planen ger upphov till
Planen påverkar trafiksituationen på platsen till viss del.
I jämförelse med vad som tillåts i befintlig plan innebär
planändringar att exploateringsgraden ökar i delar av
planområdet, vilket kan antas innebära att också trafiken
kommer att öka. Sett till gällande plans trafikinnehåll är dock
påverkan att betrakta som liten.

Hållbar utveckling
Industriområdet har god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik samt goda förutsättningar för kollektivtrafik. Fjärrvärmeanslutning är möjlig.

Miljö
Inom planområdet är det främst påverkan på vatten som
varit föremål för diskussion. Jämfört gällande plan så innebär
planförslaget inte att förutsättningarna försämras. Dagvatten
förutsätts tas om hand och renas lokalt innan det släpps till
recipient. 			

Naturvärden
Inom planområdet finns begränsat med naturvärden. De
naturvärden som finns inom området är avgränsade till den
norra delen av Ryds mosse. Mossen kommer i huvudsak att
kringbyggas med industri, men får inte sämre förutsättningar
än med gällande plan. Med genomförande av planen för
Viared 8:110 Prognosgatan föreslås att en bortsprängd
vattendelare återställs. Ett återställande av vattendelare leder
till att avvattningen av den norra delen av mossen upphör
och denna istället avvattnas, liksom tidigare, mot sydväst. I
den sydvästra delen av planområdet planeras en damm som
kan fungera som kvävefälla. Detta för att minska påverkan på
den södra delen av Ryds mosse, utanför planområdet. Kvävefällan tillsammans med en styrning av vattenflödena, via
befintlig mosse och växtklädda diken ger förutsättningar för
att södra delen av Ryds mosse ska kunna kvarstå som mosse
och inte växa igen. Genom att vattenbalansen bibehålls. Inga
naturvärden kvarstår i övriga naturmarksområden.

Landskapsbild/stadsbild
Planens genomförande kommer endast att påverka landskapsbilden marginellt. Med föreslagen ökning av exploateringsgraden kommer området att upplevas tätare och stora
obebyggda överytor kan undvikas.
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Grönområden
Inom planområdet finns stora ytor naturmark, det är dock
ytor som sannolikt kommer att ha begränsat rekreationsvärde. Med ändrad dragning av lokalgatan kommer dock
mossen att bli mer tillgänglig, då den inte längre i sin helhet
är kringbyggd av industri. Detta påverkar upplevelsen av
området, som sannolikt kommer att upplevas som grönare än
om gällande plan genomförs.

Infrastruktur
Planändringen förändrar inte trafikföring, vägområden eller
övrig infrastruktur. Även om läget på lokalgatan har förändrats inom del av planområdet. En ny dagvattenutredning har
gjorts och hanteringen av dagvatten har anpassats till denna
och till områdets förutsättningar. Se mer under rubriken
Vatten - dagvatten.

Nya arbetstillfällen
Planen väntas tillföra ytterligare arbetstillfällen i Viared
Västra.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
Verksamheter med ett skyddsavstånd upp till 100 respektive
200 meter till bostäder kommer att tillåtas. Samma skyddsavstånd medges i gällande plan, vilket betyder att planändringen inte innebär någon förändring för omgivningen.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för iordningställande av de områden
som ännu inte iordningställts regleras i samarbetsavtal,
daterat 2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan kommunen och
Viared industrimark AB.
Kommunen ansvarar, i egenskap av huvudman för allmänna
platser, för framtida drift och underhåll av natur och gata
inom planområdet.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt
avfallshantering.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberförsörjning.

Avtal
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och
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Viareds Industrimark AB som bl.a. reglerar finansiering och
ansvar för att iordningställa marken inom området, marköverlåtelser mm.
Kommunen har i dagsläget (2017-11-24) tecknat fyra
köpeavtal med köpare som etablerat eller avser att etablera
verksamheter i området.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 7 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet;
Blixten 1, Haglet 1, Viared 5:1, Viared 8:110, Viared 14:19,
Solskenet 1 och Stormen 1.
Viared 5:1 och Viared 14:19 ägs av kommunen. Övriga
fastigheter har privata fastighetsägare (se den till detaljplanen
tillhörande fastighetsförteckningen).
Ytor på privata fastigheter som enligt detaljplanen ska utgöra
allmän plats kan överföras till kommunens fastighet Viared
14:19 genom fastighetsreglering. Nya fastigheter inom planområdet kan bildas genom avstyckning.
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.
Detaljplanen kommer innebära följande konsekvenser för de
fastigheter som är direkt berörda:
Blixten 1:		

Ökad utnyttjandegrad

Haglet 1:		
			

Ökad utnyttjandegrad samt mer 		
tillåtande byggnadshöjd

Viared 8:110:		
			

Ökad utnyttjandegrad samt mer 		
tillåtande byggnadshöjd

Viared 14:19:		
			

Ökad utnyttjandegrad samt mer 		
tillåtande byggnadshöjd

Solskenet 1:		

Ökad utnyttjandegrad

Stormen 1:		

Ökad utnyttjandegrad

Ekonomi
Kommunen och övriga fastighetsägare i området kan tillgodogöra sig den värdeökning av fastigheterna som detaljplanen
medför genom ökad utnyttjandegrad och mer tillåtande
byggnadshöjder.
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I övrigt bedöms inte någon part påverkas ekonomiskt av
detaljplanen då det i princip bara är användningsbestämmelser som förändras jämfört med gällande detaljplan.
Planarbetet finansieras genom planavgifter som tas ut i
samband med bygglov.

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson		
Mark- och exploateringsingenjör		

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplaneändringen 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:
»»

Hydrogeologisk utredning (COWI, 2017-09-19)

»»

Dagvattenutredning (COWI, 2016-06-27)

»»

PM Naturmiljö (COWI, 2016-10-06)

»»

Kontrollprogram (COWI, 2017-02-16)

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramböll genom Mikaela Ranweg.
Handläggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Mikaela Ranweg
plankonsult
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

DETALJPLAN

21

22

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

DETALJPLAN

23

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Sida

SKRIVELSE

Johanna Engman
Handläggare
033-35 89 66

1(2)

Datum

Instans

2018-01-12

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00108
214

Detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset,
Borås Stad
Förslag till beslut
Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan för Centrum, kv. Eko 10,
Gamla Postenhuset, Borås Stad.

Sammanfattning
Den föreslagna detaljplanen för kv. Eko innebär stor förändring av det
kulturhistoriskt värdefulla Postenhuset, vilket Kulturnämnden framfört
synpunkter på i samrådsskedet men som inte hörsammats.

Ärendet i sin helhet
Den föreslagna detaljplanen innebär bland annat att kv. Eko, Gamla
Postenhuset, byggs på med två våningar, vilket Kulturnämnden framfört
synpunkter på i samrådsskedet avseende påverkan på byggnadens
kulturhistoriska värde och närmiljön. Dessa synpunkter har inte fått gehör,
vilket gör att Kulturnämnden avstyrker även granskningsförslaget.
Det är med oro för framtiden som man i samrådsredogörelsen kan läsa att
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna om att kulturhistoriska värden
påverkas negativt av förslaget, men att tillskottet av bostäder i centrum väger
tyngre än det faktum att husets kulturhistoriska värden går förlorade. När
resonemang av det här slaget blir rådande finns uppenbara risker för fortsatt
ovarsam behandling av kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i
framtiden.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla
Postenhuset, Borås Stad, 2017-12-12.

Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Johanna Engman
Handläggare
033-35 89 66

1(1)

Datum

Instans

2018-01-15

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00209
214

Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen,
Borås Stad
Förslag till beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sjömarken, Backabo
2:158, Sjöhagen, Borås Stad.
Sammanfattning
Kulturnämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen.
Ärendet i sin helhet
Planområdet ligger i ett område bestående av villor och radhus byggda kring
2005-2010. I gällande plan medges byggrätt för en mindre förskola, men då
detta inte anses vara rationellt ur ekonomiskt perspektiv vill man med det här
förslaget till detaljplan göra det möjligt att istället uppföra LSS-boende. För att
erbjuda flexibilitet om kommunens behov skulle förändras i framtiden
möjliggörs även användning som bostäder och skola. Kulturnämnden har inga
synpunkter på förslaget till detaljplan.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen,
Borås Stad, 2017-12-04.

Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Dp

Detaljplan för Sjömarken
Backabo 2:158, Sjöhagen
Samråd

BN 2017-615

Sammanfattning
Planens syfte är att främst tillåta LSS-boende, övrig verksamhet
som tillåts är förskola. LSS är en förkortning som betyder Lagen
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Boendet ryms
inom kombinationen B – bostäder och D - vård. Området har
tidigare varit planlagt för skoländamål och för att planen ska
kunna användas för andra kommunala ändamål i framtiden
läggs även bostäder och vård till. Det är av stor vikt då kommunens behov av verksamhet förändras över tid.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad, upprättad den 27 nov 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Gällande detaljplan för området idag medger byggnation av
förskola. Planens syfte är att även möjliggöra byggnation av
kommunal verksamhet i form av LSS-boende.

Planområde

Området ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och
norr om gång- och cykelvägen som löper mellan Backhagsvägen och Björkhagsvägen. Planområdet är på kommunalägd
mark på cirka 3000 kvadratmeter och består idag av sly,
ungträd och utfyllnadsmassor som inte utgör någon funktion.

Fastigheten Backabo 2:158 är idag planlagd för skoländamål
där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola för två
avdelningar. Idag byggs förskolor med minst sex avdelningar,
vilket är mer rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta
innebär att detaljplanens storlek idag inte bedöms som
tillräckligt stor för förskola.
Planområdets lämplighet för att inrymma både förskola i fler
avdelningar och LSS-bostäder har undersökts. Men denna
storlek är inte aktuell och detaljplanen har därför kompletterats med användningen för bostadsändamål med en flexibel
byggrätt.

I den gällande detaljplanen (P1021 från 2003) anges förskola
som användning för området.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten är lämplig även för bostäder. Ändamålet skola bör dock
finnas kvar för att inte utesluta en flexibel detaljplan och
användning av området på sikt.

Kommunala beslut

Preliminär tidplan

Gällande detaljplan				

Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-20 i beslut §172
Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen till
bostadsändamål.

Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2017
1:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018

Bild 1. Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse, sett från norr.
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Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart för LSS-boende är beräknad till 2019.

Huvudbyggnaden är planerad i den södra delen av planområdet, vilket visas i illustrationskartan. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 198 meter över kommunens angivna nollplan
vilket möjliggör en byggnad i två våningar.

Vid tidigare exploatering av närområdet har stora delar
fyllts ut för att plana ut nivåskillnader vilket medför att även
planområdet innehåller fyllnadsmassor och sluttar därför ner
mot orörd natur. Höjdnivåerna varierar mellan 189 och 194
Bebyggelsestruktur
Kartor,
vägbeskrivningar,
flygfoton,
Omgivande bebyggelse utgörs av villabostäder
och radhus
höjdmeter inom
planområdet.sjökort & mycket mer på
uppförda omkring 2005-2010. Området ligger i utkanten av
de nyligen exploaterade delarna av Sjömarken, i anslutning
LSS-boende
till skogen och den lilla tjärnen Långatjärn. Villabebyggelsen
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och
blandas med natur som luckrar upp området likt kilar.
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är
att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa
Att planområdet ligger på en del av Sjömarkens sådana gröna
funktionshinder ska kunna leva självständiga liv och samtikilar gör det viktigt att omkring planområdet lämna naturdigt få det stöd de behöver. En hjälpinsats som ryms inom
mark för att inte bryta mot närområdets bebyggelsestruktur.
LSS är att erbjuda bostäder med särskild service eller annan
särskild anpassning.

2. Bebyggelse

Ny bebyggelse

Detaljplanen tillåter bostäder, vård och förskola. Endast
mindre förskola med två avdelningar ryms inom området
och exploateringsgraden. Eftersom kommunens behov av
verksamhet kan förändras över tid hålls detaljplanen flexibel.
Behovet av LSS är stort i Borås och därför planeras det för
LSS i Sjömarken.

De som omfattas av LSS-lagen är personer som har
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Dessutom inkluderas personer med stora begåvningsmässiga
funktionsnedsättningar efter exempelvis en hjärnskada som
inte går över i vuxen ålder, samt personer med andra fysiska
eller psykiska funktionsnedsättnigar som inte beror på
normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.
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Punkter fotona är tagna ifrån.
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en

Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och boende
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal
som finns på plats i ett LSS-boende.

Stadsbild och gestaltning

Till planen finns en illustrationskarta samt sektion som visar
hur området kan komma att se ut.
Området präglas av varierande höjdskillnader och omgivande
bebyggelse består genomgående av enfamiljsvillor i en eller
två våningar. För att ny bebyggelse ska anpassas till områdets
skala tillåter detaljplanen endast byggnation med en högsta
byggnadshöjd på 198 meter över kommunens angivna
nollplan.
Fasadmaterial och taklutning regleras inte i detaljplanen. För
att bibehålla områdets karaktär och genomgående gestaltning
är en medveten hantering av nivåskillnader av stor vikt, och
ingrepp på de sluttningar som avgränsar planområdet från
omgivande bebyggelse ska inte bli för stora.

Bostäder och arbetsplatser

Sjömarken utgörs främst av småhusbebyggelse och planområdet ligger i de nyare delarna av samhället. Den närmaste
större arbetsplatsen är Sjömarksskolan och med den nya
detaljplanen skapas både nya arbetsplatser och bostäder i
området.

Offentlig och kommersiell service 		

Närmaste offentliga service är Sjömarksskolan och närmaste
kommersiella service finns i Sandareds centrum drygt 2
kilometer från planområdet i form av ett antal mindre närlivs
och restauranger. Större kommersiellt område finns i Lundaskog cirka 3 kilometer från området.
Utöver offentlig och kommersiell service finns det ett starkt
idrott- och föreningsliv i Sjömarken och Sandared.

Tillgänglighet

Sjömarken är ett område beläget i sluttningen norr om
Viaredssjön vilket betyder att även det aktuella planområdet
känner av en hel del höjdskillnader. I planområdets norra
del finns det fyllnadsmassor som troligtvis har hamnat
där i samband med tidigare exploatering av Sjömarken.
Höjdskillnaderna varierar kraftigt inom planområdet och till
omgivningen.
De byggnader som uppförs på området ska utformas så
att de inte begränsar framkomligheten. De plana ytor som
redan i dagsläget existerar i området bör därför bibehållas
och förbättras, och nya byggnader ska med fördel ta upp de
höjdskillnader som finns i området för att på bästa sätt smälta
in i sin omgivning.

Bild 2. Planområdet sett från gemensamhetsanläggningen Backabo S:3
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All nybyggnation på planområdet ska vara i enlighet med
Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, fastställd i
februari 2009 av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

Kollektivtrafik

Busshållsplatsen Sjöhagsvägen, som är ändhållsplats på
busslinje 5, ligger cirka 300 meter från planområdet. Linje 5
är busslinjen som åker Sjömarken - Södra torget - Brämhult.
Det är även nära från planområdet till busshållsplatser
längsmed Göteborgsvägen. Det är cirka 800 meter till
busshållsplatsen Sjöhagens skola, där linjerna 404 och 159
stannar, vilka båda går in till Borås centrum.

Området har en etablerad infrastruktur som har utvecklats
parallellt med att Sjömarken har expanderat. Gatorna
omkring planområdet är smala villaområdesgator, utan
trottoarer och med blandtrafik.

Biltrafik och bilparkering

Gångtrafik

Planändringen beräknas inte medföra någon betydande
trafikökning till området. Befintligt gatunät anses klara
den nya belastningen och bedömningen är att ingen vidare
trafikutredning behöver göras.

Området har goda förutsättningar för gångtrafik på
omkringliggande gator. Gatuhierarkin uppmuntrar inte till
höga hastigheter och på de något större gatorna finns trottoar.

Cykeltrafik och cykelparkering

Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel via
omgivande gator både till centrala delar av Sjömarken och
Borås. Till Borås centrum är det cirka 8 kilometer och det
går att ta sig dit via separat cykelväg längsmed Göteborgsvägen. Eftersom LSS-boende utgör en arbetsplats är det viktigt
att cykelparkeringar anordnas på kvartersmark.

Vid byggnation av LSS-boende beräknas 4-5 parkeringsplatser för anställda och besökare samt en tillgänglighetssanpassad parkeringsplats. Även dessa ordnas inom kvartersmark.

Angöring och utfarter

Angöring sker från Backhagsvägen. Angöring får inte ske
i kurvan, vilket regleras i planen med utfartsförbud. Dock
har det gjorts ett undantag för den tillgänglighetsanpassade
parkeringsplatsen som tillåts angöra i södra delen från
Backhagsvägen till byggnadens entré.

Riksintressen					
Inga riksintressen berörs.

Bild 3. Gång-och cykelvägen som löper utvid planområdet, sett från väst
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Det finns möjlighet att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

struktur”, där villagator sträcker sig ut i naturen med mindre
grönområden kvarlämnade. Då området i stort är relativt
nyexploaterat har växtligheten inom planområdet ännu inte
blivit väl etablerad. Till stor del består det således av ung
björkskog uppblandat med sly.

Dagvatten

Lek och rekreation

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

Närmsta lekplats ligger cirka 300 meter från området.
Planområdet ligger 700 m från omkring Långatjärn och
inom en kilometers avstånd från Viaredssjön och Sjömarkens
badplats.

Skyddad natur

Inom området finns ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
De ledningar som ej är karterade inom planområdet undersöks vidare under planprocessen.

Geoteknik och Radon

Värme

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. Inför granskningen kommer en
geoteknisk utredning genomföras.

El, tele och fiber

6. Vatten

Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet 230 meter
från området.

Det finns möjlighet att ansluta till befintliga el- och teleledningar. Sandhult- Sandareds Elektriska ek. för. distribuerar
elen i Sjömarken. Fiber att ansluta till finns under Backhagsvägen.

Avfall

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

5. Mark
Natur och vegetation

Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Planområdet består av ett grönområde som tillsammans med
andra kilar bidrar till Sjömarkens ganska typiska ”fingerPlanområdets gräns

Planområdets gräns

Högsta tillåtna byggnadshöjd

+186

Befintlig bebyggelse

+194

+189
Parkering

Befintlig bebyggelse

Sektion A-A vid byggnation av ett LSS-boende på planområdets södra del.
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Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

finns idag. I omedelbar närhet finns busshållplats och
rekreationsområden i skog och natur vilket bidrar till att göra
platsen lämplig för boende.

Trygghet

Områdets stora kvalitéer bidrar till en god boendemiljö för
dem som ska bo i LSS-boendet. Att bygga ett LSS-boende i
området bidrar även till att öka antalet arbetsplatser.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

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. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Den här detaljplanens genomförande med tillskott på
LSS-bostäder bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna
negativt.

7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden och
genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som

8. Störningar på platsen
Planens genomförande ger upphov till en liten trafikökning
i området Sjöhagen, dessa störningar bedöms dock som
acceptabla och inga skyddsbestämmelser behövs.

Risk

Aktuellt avstånd till Göteborgsvägen, vilken är transportled
för farligt gods, är 450 meter. Detta är längre än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Planområdet ligger
även långt ifrån andra störande eller farliga verksamheter.
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning finns ingen
risk för att riktvärden för buller överkrids på platsen. I
planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda
av buller och den verksamhet som tillåts ger inte upphov
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder.
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvali-

Planområdets gräns

Planområdets gräns

Parkering
Högsta tillåtna byggnadshöjd
+196
+190

+189
Befintlig terräng

Sophus
Befintlig bebyggelse

Ny terräng

Sektion B-B vid byggnation av ett LSS-boende på planområdets södra del.
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+203,9

+199,1

+196

+198,3

2:158

+198

Sophus
P

B

A

A

A

+203,5

+202,1

+203,1

B

tetsförordningen (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. Luftföroreningshalten 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.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark					
Detaljplanen möjliggör för bostäder, vårdboende och
förskola. Bokstaven B står för bostäder, D står för vårdverksamhet för människor och S för förskola. Kombinationen
av användningsbestämmelserna innebär att området kan
tillgodose kommunens över tid varierande behov av kommunal verksamhet.
På ytor som är korsmarkerade är det endast tillåtet att
uppföra komplementbyggnader med ett avstånd minst 2
meter från tomtgräns.
Angöring från Backhagsvägen till området ska främst ske i
norra delen. Utfartstrafik ut i kurvan vid den södra delen av
planområdet bedöms som mer osäkert på grund av dålig sikt
och regleras med utfartsförbud där ingen körbar utfart får
anordnas. Undantag görs för den tillgänglighetsanpassade
parkeringsplatsen i södra delen av området med anledning av
den låga andelen trafik i Sjöhagen.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision finns en målsättning om socialt hållbara
bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan som finns på
LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå Vision 2025.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
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»»

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

»»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

»»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

Miljömål

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

Grönområdesplan

Planområdet ligger utanför det område som pekats ut i
Grönområdesplanen.

Bostadsförsörjningsprogram

Borås Stads bostadsbyggnadsprogram från 2013 nämner
vikten av tillgängligt boende i alla kommundelar. Speciellt
nämns bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning.
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar
för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp
de behöver. Särskilt boende är bostäder med service och
omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd
i boendeformerna trygghetsboende eller gruppboende. I
kommunen finns också bostäder med särskild service för
personer med funktionsnedsättning.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är
viktigt att belysa markmiljö och utfartsförbud i detaljplanen.

»»

Borås Energi och Miljö AB

»»

Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening

»»

Splitvision

Tillåten markanvändning enlig planförslaget är vårdboende
vilka inte kan ses som störande verksamhet.

»»

Skanova

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

12. Planens genomförande

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom
kvartersmark. För Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), innefattar det byggnation av LSS-boende med
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt
in- och utfart till området. LFF ansvarar även för framtida
drift och underhåll.

Fastighetsrättsliga frågor

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten,
dagvatten och fjärrvärme till förbindelsepunkt vid tomtgräns
i Backhagsvägen. LFF ansvarar för utbyggnaden av densamma inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se
rubrik 4. Teknisk försörjning.

»»

Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening ansvarar
för utbyggnad av allmänna anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Backhagsvägen. LFF ansvarar för
utbyggnad samt framtida underhåll av allmänna anläggningar
för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som LFF
tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
Inom planområdet finns dränering/avrinning som troligen
mynnar ut från Backabo s:3 som förvaltas av Tväredals
samfällighetsförening. Ansvarig för avrinningen undersöks
närmare under planarbetets gång.

Avtal

Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets
fastighet. Internarrendeavtalets område ska följa planområdesgränsen som är hela fastigheten Backabo 2:158.

Fastighetsägare
»»

Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Backabo 2:158
som ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser Backabo 2:158
En ny byggrätt för bostäder (B), vård (D) och (S)
förskola tillskapas.

Ekonomi

Samtliga åtgärder inom kvartersmarken bekostas av
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det innebär samtliga
utredningar, tillstånd och utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader.
Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket
ökar fastighetens marknadsvärde.
Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten
och dagvattenanläggningar.
Kostnader för framdragning av fjärrvärme till tomtgräns
regleras mellan Borås Energi och Miljö AB och LFF.
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till
det allmänna Va-nätet samt fjärrvärme.

Ledningar

Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
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Tväredals samfällighetsförenings dagvattenledningar som
mynnar ut i planområdet kan komma behövas lägga om.
Ansvarig för denna kostnad måste utredas vidare i planarbetet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Handläggning

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

Planavgift

Planavgift debiteras vid bygglov.

Medverkande tjänstepersoner

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

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Diddi Carlson
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och Exploatering

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
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de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds till
dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer detaljplanen
att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens beslut
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens beslut kan
i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den
som inte är nöjd.

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
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Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken,
Borås Stad
Förslag till beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1,
Bultastensparken, Borås Stad.

Sammanfattning
Kulturnämnden ser positivt på planerna för förskola och upprustning av parken
och har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen.

Ärendet i sin helhet
Förslaget till detaljplan möjliggör byggande av förskola med 6 avdelningar på
nuvarande naturmark. Byggrätten medger även alternativ användning som
bostäder och vård om framtida behov skulle förändras. Parkområdets
tillgänglighet och skötsel ska förbättras och gång- och cykelstråk ordnas.
Naturvärden som tas bort ska kompenseras.
Bultastenen, ett flyttblock/jättekast som av tradition markerar gränsen mellan
Brämhult och Borås, är utpekad som fornminne. Stenen har givit namn åt
parken och dess värde för området är stort. Fornminnet påverkas inte av den
föreslagna detaljplanen och kommer att finnas kvar på nuvarande plats.
Kulturnämnden ser förskolan och upprustningen av parken som positiv för
området och har därmed inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen.
Beslutsunderlag
1Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken,
Borås Stad, 2018-01-04.
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Ordförande
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Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för Sörmarken.
Hulta 4:1, Bultastensparken
Samråd

BN2017-1152

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola inom området
genom att ersätta den nuvarande användningen naturmark
med användningen skola. I denna skall även beteckningarna
vård och bostäder ingå för att möjliggöra för andra former av
verksamhet vid förändrade behov. Syftet är också att fortsatt
hålla parkområdena tillgängliga och välskötta, samt att
förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken samt mellan
stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken.
Detaljplanen möjliggör byggrätt för en ny förskola, bostäder
och vård i delar av nuvarande Bultastensparken och
Gunnabergsparken på Sörmarken. Förskolan planeras för 6
avdelningar som kommer att vara belägen mellan Saffrangången och Pressargatan. I samband med detta tas även mark
som både idag och i framtiden kommer att betecknas som
naturmark med i planen för att upphäva en äldre plan och för
att säkerställa att naturvärden bevaras eller kompenseras.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås Stad, upprättad 22 December 2017

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planens syfte är att skapa byggrätt för en ny förskola inom
området genom att ersätta den nuvarande användningen
naturmark med användningen skola. I denna skall även
beteckningarna vård och bostäder ingå för att möjliggöra för
andra former av verksamhet vid förändrade behov. Syftet är
också att fortsatt hålla parkområdena tillgängliga och välskötta, samt att förbättra kopplingen för gående och cyklister
mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken
samt mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken. I och
med planens genomförande ska kompensationsåtgärder
vidtas för de förlorade naturvärdena i området.

Planområde

Planområdet omfattar parkerna Gunnabergsparken och
Bultastensparken som ligger inom fastigheten Hulta 4:1 och
ägs av Borås stad. Området är beläget mellan bebyggelsen
på Sörmarken och Svensgärde, är ca 8000 kvadratmeter stort
och angränsar till Saffrangången, Pressargatan och Skräddargången.

Gällande detaljplan

Gällande stadsplan från 1963 anger både Gunnabergsparken
och Bultastensparken huvudsakligen som allmän platsmark
och park men tvärs över området går ett stråk reglerat som
område för gatutrafiksändamål. I praktiken har detta område
aldrig bebyggts utan består av samma typ av skog som resten
av parkerna.

Kommunala beslut

* Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Lokalförsörjningsförvaltningen i uppdrag påbörja förstudier för att se på
möjligheterna att etablera förskola på Sörmarken samt höra
Förskolenämnden. Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter
positivt besked från Förskolenämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
* Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-12-13 att föreslå
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan för att
möjliggöra en ny förskola med 6 avdelningar.
* Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
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Området karaktäriseras av både Sörmarkens regelbundna
mönster av villor i låg skala från sextio och sjuttiotalet och
Svensgärdes mer varierade bebyggelse. Nordväst om skogen
ligger industrimark på Hulta, närmast lokaler tillhörande
Borås Bil Personbilar AB som är en storskalig och ytkrävande
anläggning med bilaffär, bensinstation och verkstad.

Ny bebyggelse

Förskolebyggnaden föreslås vara byggd för 6 avdelningar
vilket innebär en total yta på ungefär 1200 kvadratmeter.
Eftersom förskolan placeras i en brant terräng möjliggörs
även för sutteränglösningar och flera våningar.

Stadsbild och gestaltning

Något som tydligt definierar området idag är höjden, skogen
och ängsmarken med dess stenmurar. Det utgör en barriär
både mellan områdena Sörmarken och Svensgärde, men
också mot motorvägen. Vid utformningen av parken och
förskolan ska sambanden stadsdelarna mellan förstärkas, och
avskärmningen mot motorvägen behållas. Avskärmningen
mot trafiken kan ske visuellt genom att undvika att avverka
skog i områdets nordvästra sluttning. Byggnaden kan också
bidra till en sådan effekt genom sin fysiska struktur. Den
nya bebyggelsen kan därför med fördel placeras som en mer
avlång byggnad med en långsida mot nordväst för att minska
bullret och annan påverkan från riksväg 40.

Historik och kulturmiljöer

Bultastenen som gett namnet åt Bultastensparken är en stor
gränssten mellan Brämhult och Borås. Den är utpekad som
fornminne. Intill planområdet ligger en gammal handelsträdgård som fungerade som plantskola där även Ansgars damm
ingick. Detta område ombildas idag till bostäder och park.
I området finns flera stenmurar och delar av dessa kommer
att behöva flyttas för att möjliggöra förskola och parkering. I
samband med detta kan stenarna förflyttas inom området för
att göra de murar som finns kvar och bitvis är igenvuxna mer
framträdande.

Bostäder

Planen tillåter byggnation av bostäder och vård även om det
inte är det huvudsakliga syftet med planen. Om kommunens
behov skulle förändras så möjliggör planen även exempelvis
för LSS-bostäder.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Exempel på volym föreställande förskolebyggnaden sedd från söder.

Exempel på volym föreställande förskolebyggnaden sedd från norr.
DETALJPLAN
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Sektion mot nordöst

Skog i Gunnabergsparken som skymmer sikten mot riksväg 40.

Delen av Bultastensparken där byggnaden mest troligt byggs.

Kulturmiljö i området. Den tidigare handelsträdgården och stenmuren
som utgår från Bultastenen.

6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sektion mot söder

Arbetsplatser

En förskola innebär cirka 20 arbetsplatser i ett område som
idag näst intill saknar daglig verksamhet och arbeten utanför
hemmet. Detta är viktigt för den sociala sammanhållningen
i en stadsdel samtidigt som det är en trygghetsfaktor att
området inte lämnas folktomt under de flesta av dygnets
timmar.

Offentlig service

Borås Stad befinner sig i en situation där det är brist på
förskoleplatser och Svensgärde saknar i dagsläget förskola
inom stadsdelen. Vid byggnation av förskola får Svensgärde
tillgång till avlämning och hämtning från Pressargatan.
Några minuters promenad ned längs Saffrangången ligger
ett LSS-boende och längre norrut på Svensgärde ligger även
Brämhults vårdcentral.

Kommersiell service

Kommersiell service finns inte i dagsläget i området och
möjliggörs inte heller i planen.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Planområdet är delvis mycket kuperat vilket ställer krav på
utformningen av gångytor och byggnadens placering. På en
del ytor är marken plan vilket gör dessa mer lämpliga för
parkering och vändplatser. Området sluttar nedåt i nordöstlig
riktning vilket gör att en konstruktion av loftgång eller
upphöjd gångväg kan vara nödvändig för att tillgängliggöra
en byggnad.
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3. Gator och trafik
Gatunät

I området ligger i direkt anslutning två lågt trafikerade gator,
Pressargatan och Saffrangången. Strax norr om området
ligger den högt trafikerade Trandaredsgatan som är huvudled
för både Hulta/Sörmarken och Trandared, samt riksväg 40
med en stor trafikplats, Brämhultsmotet.
De flöden som tillkommer med en förskola anses inte utgöra
en betydande trafikpåverkan. Planområdet ligger i utkanten
av två områden som har närliggande kapacitetsstarka vägnät.

Gångtrafik

I samband med byggnationen av förskola blir det viktigt med
förbättrade gångstråk mellan Sörmarken och Svensgärde. Det
ska vara enkelt och tryggt att ta en promenad till förskolan
istället för att använda bilen och det ska samtidigt skapas
bättre förbindelser genom parken och stadsdelarna.

Cykeltrafik och cykelparkering

De delar av Sörmarken och Svensgärde som angränsar till
planområdet står idag utan cykelinfrastruktur men Borås
cykelbanenät är under uppbyggnad och expanderar snabbt.
Cykelparkeringar bör anläggas nära förskolebyggnaden, även
under tak för att uppmuntra cykeln som ett val av transportmedel.
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Kollektivtrafik

Den närmsta hållplatsen ligger på Svensgärdegatan, ungefär
5 minuter från planområdet och 22 minuter bussresa från
resecentrum med linje 3 Knalleland-Svensgärde.

Biltrafik och bilparkering

Med tanke på förskolans placering i förhållande till kollektivtrafik och läget i staden finns det inte skäl att göra avsteg från
parkeringsnormen. Med 6 avdelningar på förskolan behövs
cirka30 parkeringsplatser.

Angöring/utfarter/varumottagning

En förskola behöver en angöring som är säker för barnen,
effektiv för de som hämtar och lämnar och samtidigt ligger
relativt nära förskolan. Samtidigt behövs transport av mat
och material från lastbil i nära anslutning till förskolans kök.
Det är också viktigt att både parkeringarna och varumottagningen ligger i samma höjdnivå som det plan på förskolan
som angöringen är tänkt att ge tillträde till. Detta är en
utmaning i en terräng med stora höjdvariationer. I illustrationskartan och i sektionen visas ett exempel på hur detta
skulle kunna lösas.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten

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

Värme

Längs Saffrangången i områdets närhet finns anslutningar till
fjärrvärmenätet för att eventuellt lösa uppvärmningsfrågan
på det sättet.

El, tele och fiber

Genom planområdet och under byggbar kvartersmark går en
elkabel. Eventuell flytt av elkabel bekostas av exploatören.
Det behövs möjligtvis en ny transformatiorstation i området.

Avfall

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

Bultastensparken och Gunnabergsparken är i praktiken ett
sammanhållet skogsområde med vissa mer eller mindre lättframkomliga gångstigar. I området finns flera stenmurar och
en äng som hålls öppen av Borås Stad. Vegetationen består av
en varierad blandskog med framförallt tall och björk. Längs
den östra planområdesgränsen går även en bokallé i linje
med stenmuren. Det finns blåbärsris, mossa och lätt buskage
i Bultastensparken och snårigt tätt buskage med tätt stående
ungträd i Gunnabergparken. Terrängen skiljer sig också
mellan de olika delarna av skogsområdet. Gunnabergsparken
består av kuperad terräng medan Bultastensparken är i
jämförelse plan.

Lek och rekreation

Förskolans inhägnade yta kommer att ta upp en betydande
del av det rekreations- och lekområde som parkerna utgör.
Samtidigt är skogsområden tillgängliga i nästan alla väderstreck och några hundra meter bort börjar Kransmossens
friluftsområde. Närmsta lekplats ligger i dagsläget några
kvarter bort på Sörmarken och sköts av Borås Stad. Vid
en minskning av Bultastensparkens omfattning kan det
kvarvarande grönområdet göras om och få hårdlagd gångoch cykelväg. belysning och bänkar. Förskolan kommer att
få stora lekytor som eventuellt kan göras tillgängliga efter
skoltid.

Grönområdesplan

Området är av kommunen klassat som nivå III i grönområdesplanen. Detta innebär att det är ett grönområde med höga
värden. och att funktionen av dessa grönområden är viktig
för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på annan
plats i närområdet.

Kompensationsåtgärder

Bultastensparken är klassad som nivå III i grönområdesplanen vilket innebär att värden behöver kompenseras för
invånarnas rekreationsmöjligheter. Sedan finns flertalet
stenmurar i området som är utpekade som biotopskydd.
Vid byggnation ska så stor del som möjligt av stenmurarna
skyddas och den sten som behöver flyttas läggas på lämplig
plats som till exempel stenröse i solläge eller påbyggnad av
lägre stenmurar.

Fornlämningar/kulturminnen

Inom området finns en stor sten, ett jättekast som enligt
sägnen kastades mot Torpa, nuvarande Carolikyrkan, av
jätten Brämhult. Stenen har sedan storskiftet 1792 - 1801
fungerat som en gränssten. Fornminnet påverkas ej av
detaljplanen och kommer att finnas kvar på sin nuvarande
plats.
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Geoteknik och Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. Inför granskningen av detaljplanen
kompletteras med en geoteknisk utredning.

Förorenad mark

Intill planområdet har en handelsträdgård legat och marken
där har sanerats inför att området skulle bebyggas med
bostäder. Slutrapporten för denna sanering kom 2015. Byggrätten för förskola ligger längre bort från denna fastighet och
högre upp terrängmässigt så det finns ingen anledning att
misstänka att det finns markföroreningar inom området.
Höga tallar och björkar i Bultastensparken. Där placeras antagligen vändplats

Miljökvalitetsnormer

och förskolans entré.

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. Det finns även miljökvalitetsnormer för buller
och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning
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 planåtgärd.

6. Störningar på platsen
Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 125 meter från
farligt gods-led. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

Buller/skakning/vibrationer

Inför granskningen av detaljplanen kompletteras med en
bullerutredning.

Luftkvalitet

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

Fornminnet Bultastenen har fungerat som en gränssten mellan Brämhult och Borås.

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
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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 luftföroreningshalten vara låg. 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.

7. Planbestämmelser
Kvartersmark

* Användningen S står för skola och används för områden
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförbar verksamhet.
* Användningen B står för bostäder och används för områden för olika former av boende av varaktig karaktär. Även
bostadskomplement ingår i användningen.

8. Övergripande beslut
Vision 2025

Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla
barn och unga. Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt
ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. En
ny förskola bidrar till att lösa den platsbrist som finns idag.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning
vid uppvärmning.
» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.
» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.
» Prioritera de gåendes och cyklandes säkerhet.

* Användningen D står för vård innefattar områden för
vårdverksamhet för människor och som bedrivs i särskilda
lokaler.
* Användningen E står för Tekniska anläggningar och innefattar områden för hantering av elektricitet, VA och avfall.

Allmän Platsmark

* Användningen NATUR används för att reglera naturmark
som till exempel grön- och skogsområden.

Utformning av kvartersmark

Utnyttjandegrad bestämmer hur stor del av fastigheten
som får bebyggas. I detta fall mätt i största byggnadsarea i
kvadratmeter.
Begränsningar av markens bebyggande visas genom prickad
eller korsad mark på kartan. Prickad mark innebär att
byggnad inte får uppföras. Däremot får parkeringar uppföras
och platsen får göras i ordning för till exempel lekytor.
Korsad mark innebär utöver samma möjliga bebyggelse som
prickmarken att marken får bebyggas med uthus, tekniska
anläggningar och komplementbyggnader.
Bestämmelsen om högsta antalet våningar bestämmer inte
maximal höjd på byggnaden. Detta för att marken är svår
att bebygga och kräver särskilda lösningar, samt att bestämd
byggnadshöjd kan missgynna byggnation av till exempel
trähus.
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Miljömål

Miljöledningssystem som Grön Flagg syftar till att skapa
struktur, delaktighet och konkreta handlingar i arbetet med
att nå en hållbar utveckling för förskola, grundskola och
gymnasium. 2010 hade cirka 10 procent av skolor och förskolor i Borås Stad utmärkelsen Grön Flagg.
Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar
i klimatet med mer och intensivare nederbörd. Att ta hand
om dagvattnet närmare källan uppnår både rening och en
fördröjande effekt, som minskar risken för översvämning.
Borås Stad har riktlinjer för dagvattenhantering, men att
möta klimatförändring i kombination med tätare bebyggelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och
åtgärder av dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets
kvalitetskrav om statusklassificering och miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av insatserna.
Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för att
säkerställa att möjligheterna till rekreation nära boendemiljöer säkerställs samt att områdets biotopmässigt skyddsvärda
miljöer kan kompenseras eller stärkas upp.

Grönområdesplan

Kommunens grönområden har inventerats och klassats
efter deras olika funktioner och värde. Detta för att göra
dem jämförbara med varandra i takt med att kommunen
blir större och tätare. Tanken är att den som exploaterar så
att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta en
kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska
kunna återskapas eller ersättas, så att en balans uppnås. Det
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Volym föreställande förskolebyggnaden sedd från Svensgärde.

sker genom en överenskommelse mellan kommunen och
exploatören. Kompensationsåtgärderna i Borås gäller alla
grönområden med klass I-IV. Åtgärderna ska kompensera
för en försvunnen funktion eller värde, då det enda
alternativet är exploatering. Kompensationsåtgärder ska
inte vara ett sätt att rättfärdiga en olämplig exploatering.
Tanken med kompensation är att det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden, och exploatören
som kan vara med och utveckla den hållbara staden.

Handikappanpassningsprogram

Platser och områden som till exempel lekplatser ska
utformas så att de blir tillgängliga för både barn och
vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

9. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Miljö

På den specifika platsen och för det absoluta närområdet sker
förändringar. Men i det stora hela finns det gott om grönområden kvar i både staden och i Svensgärde och Sörmarken.
De gröna stråken och kopplingarna behålls i så hög utsträckning som möjligt. Utöver detta ska kompensationsåtgärder
genomföras.

10. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är exploatör av
kvartersmarken inom planområdet. Exploatören ansvarar
för samtliga åtgärder, utförande och kostnader gällande
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark samt
för de åtgärder inom allmän platsmark som är orsakade av
exploateringen.
Exploatören ansvarar för byggnation av en förskola med
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkeringar samt
in- och utfart till förskolan. Exploatören ansvarar även för
framtida drift och underhåll av dessa anläggningar.
Bakom stenmuren kommer förskolebyggnaden antagligen ligga.

DETALJPLAN
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Allmän plats inom området har kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att Borås Stad har ansvar för framtida
drift och underhåll av allmän platsmark (naturmark) inom
planområdet.

Fastighetsbildning

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten,
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns,
antingen från Saffrangången eller från Pressargatan. Borås
Energi och Miljö AB ansvarar även för utbyggnaden av
fjärrvärme fram till växlaren inne i förskolan samt framtida
drift av anläggningen. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Fastighetskonsekvenser Borås Hulta 4:1

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt
vid tomtgräns, antingen från Saffrangången eller från Pressargatan. Borås Elnät AB ansvarar även för den eventuella
nya station som anläggas inom planområdet vid Saffrangången eller Pressargatan. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som
exploatör tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Avtal

Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Stad avseende förskolans
tomtområde.

Ledningar

Ledningskoll utfördes i december 2017. Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
•

Borås Energi och Miljö AB

•

Borås Elnät AB

•

Splitvision

•

Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för
utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

De delar av planområdet gällande Borås Hulta 4:1 som
omfattas av kvartersmark för förskola kan komma att bilda
en egen fastighet.

Ny byggrätt för skola (S), vård (D) och/eller bostäder (B)
tillskapas.

Ekonomi

Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder
som uppkommer i samband med dennes exploatering.
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men
bedöms vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av
Borås Stad.
Detaljplanen kommer innebära kostnader för Borås Stad,
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), i form av anläggande,
framtida drift och underhåll för förskolan. LFF bekostar även
flytten av gångvägen genom Bultastensparken.
Detaljplanen kommer innebära ökade kostnader för Borås
Stad, Tekniska förvaltningen, i form av drift av gångvägen
genom Bultastensparken.
Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket
ökar fastighetens marknadsvärde.
Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning
till tomtgräns för omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar samt för framdragning av fjärrvärme
in på fastigheten.
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgiften då ny fastighet ansluts till det allmänna va-nätet och
fjärrvärmenätet.
Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elledning
till tomtgräns gällande förskolan samt kostnader för anläggning av ny station.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då ny
fastighet ansluts till elnätet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Hulta 4:1, som
ägs av Borås Stad.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.
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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:
»»

Bullerutredning (pågående).

»»

Geoteknisk utredning (pågående).

Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef		

Anton Löberg
planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.
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Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Planområdet ligger i ett område med rad- och kedjehus från 1970. Den
föreslagna detaljplanen möjliggör byggande av LSS-boende. I naturområdet
söder om det tänkta LSS-boendet anläggs en kommunal lekplats.
Kulturnämnden har inga invändningar mot förslaget till detaljplan.
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, LSS-boende
och lekplats på Sörmarken. Den största delen av området
avsett för bostäder skall vara anpassat för LSS-boende, men
även möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det
skulle behövas i framtiden. Uppdraget omfattar marken som
idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden,
samt en del av naturområdet bredvid där en ny lokalisering
för lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200
kvadratmeter.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden, Borås Stad, upprättad 22 December 2017

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett bostadskvarter på Sörmarken. Den största delen av planområdet skall
vara anpassat för LSS-boende, men även möjliggöra för andra
kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
är en lag som erbjuder olika former av hjälp och service. En
sorts hjälp sker genom att erbjuda bostad med särskild service
eller annan särskilt anpassad bostad. I plan benämns denna
verksamhet som BD. B som står för bostäder då LSS-boende
är särskilt anpassade permanenta bostäder och D som står
för vård för att möjliggöra för annan kommunal verksamhet
som också är vårdrelaterad. Uppdraget omfattar marken som
idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden,
samt en del av naturområdet bredvid där en ny lokalisering
för lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200
kvadratmeter.

Planområde

Fastigheten Bankbudet 5 har en tomt på 3500 kvadratmeter
som ägs av Borås stad. Denna tomt, inklusive en liten del av
fastigheten Hulta 4:1 som är en stor fastighet där vägar och
grönområden runt Hulta ingår. Planområdet ligger Borås utkant där Sörmarksliden slutar i en vändplats och Kransmossens friluftsområde tar vid.

Gällande detaljplan

Den gällande planen P304 antogs 1968. Tomten är planlagd
som bostäder men saknar byggrätt. Skogen i den södra delen
av planområdet är allmän platsmark och är planlagd som
natur.

Kommunala beslut

2017-06-20 - Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja två detaljplaner för att se på
möjligheterna att bebygga tomter för kommunal verksamhet.
En av dessa tomter är Bankbudet 5 i slutet av Sörmarksliden.
2017-06-29 - Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.

Området består av kedjehus i en våning med mindre trädgårdar på den västra sidan av Sörmarksliden. På den östra
ligger radhus med två våningar i suterräng med större tomter.
Området omges av natur och fastigheten Bankbudet 5 består
av grönyta.

Ny bebyggelse

LSS-boendet föreslås vara byggt för 6 lägenheter och uppta
ungefär 650 kvadratmeter, men även tillåta ytterligare en
våning. Detaljplanen möjliggör även bostäder, i illustrationskartan exemplifierade som fyra bostäder fördelade på två
parhus på två våningar. I naturområdet söder om det tänkta
LSS-boendet anläggs en kommunal lekplats.

Stadsbild och gestaltning

Skalan på området är mellan en och två våningar med
tanke på den kringliggande strukturen i Sörmarken. Ett
LSS-boende kräver inte mer än så och oftast byggs dessa i
en våning med tanke på de tillgänglighetskrav som krävs
samtidigt som skalan på byggnaden ska vara liten för att
undvika institutionskänsla. Trots detta blir det en ytkrävande
byggnad och därför kommer en hög exploateringsgrad att
tillåtas. Byggrätten läggs, liksom för den befintliga bebyggelsen i området med ett visst avstånd till omkringliggande
fastighetsgräns och med avsikten att hålla grönområdena
som omger området fortsatt tillgängliga. Bostäderna bredvid
LSS-boendet utgår till stor del från radhusen längs med
Sörmarksliden vad gäller yta per bostad och våningsantal.
Däremot är de i illustrationskartan visade som parhus och
inte som radhus. Både radhus, parhus och fristående hus är
tillåtna.
Lekplatsen som tas bort på tomten kommer att ersättas med
en ny och eventuellt upplyst lekplats i naturmarken intill.

Historik och kulturmiljöer

Hela området byggdes samtidigt år 1970 och är en del av
miljonprogrammet och dess karaktäristiska småhusbebyggelse.

Bostäder

Den här delen av Sörmarken och Hulta är väldigt dominerad
av enfamiljshus och gatorna Sörmarksliden, Sörmarks-
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Planområdet är beläget i slutet av Sörmarksliden på Sörmarken.

Trolig plats för lokalisering av ny lekplats i skogen ovanför området.
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1.8 m
8.8 m
Skog

Stig

12.4 m

5.7 m

LSS-tomt

Uteplats

16.5 m
Ny Byggnad

3.8 m

9.5 m

6m

Uteplats Gräsmatta Bilväg
Gångväg

Trottoar

Trädgård

9.2 m

Befintligt radhus

18 m

Trädgård

Sektion mot norr

gränden och Sörmarksgången som ligger i angränsning
till planområdet består endast av bostäder. Totalt finns 38
bostäder idag och planen möjliggör för ytterligare 10.

Arbetsplatser

I utkanterna av stadsdelen Hulta finns flera stora arbetsplatser
som Borås Bil AB, H&Ms lager och flera mataffärer. Ett
LSS-boende innebär några arbetstillfällen, en närvaro i
området under dygnets alla timmar i en del av stadsdelen där
daglig verksamhet idag saknas.

Offentlig service

I närheten av planområdet, 4-5 minuters promenad söderut
ligger förskolan Sörmarksgården och ytterligare 5 minuter
bort ligger korttidsboendet Hulta ängar. Dessutom ligger
ytterligare ett LSS-boende längre österut på Sörmarken vid
Krassegången. Borås Stad befinner sig i en situation där det
är brist på LSS-platser och sökandet efter platser för kommunala verksamheter pågår ständigt. Detta behov ligger bakom
den aktuella detaljplanen.

Tillgänglighet för funktionshindrade

De närliggande gatorna befinner sig inom ungefär samma
höjdnivå utan branta backar. Infarten till området från
Trandaredsgatan är lätt lutande hela vägen fram till planområdet men saknar ledstråk och har bitvis smala trottoarer,
men gatorna i området har samtidigt en låg mängd trafik.

Inspirationsbilder på hur upplyst lekplats kan se ut. Detta exempel är från en park
som heter Vallbydunge Uppsala.
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2.9 m

10 m

Gångväg

Trädgård

9.2 m
Ny Byggnad

7.7 m

7.4 m

Trädgård

Trädgård

10 m

Befintligt hus

8.4 m

6.2 m

4.2 m

Trädgård

Gata

Trädgård

14.1 m

Befintligt hus

6.3 m
Trädgård

4.2 m
Trädgård

10.5 m

Befintligt hus

8.2 m

6.8 m

Trädgård

Gata

Sektion mot sydväst

3. Gator och trafik
Gatunät

Strax norr om området ligger den högt trafikerade Trandaredsgatan som är huvudled för både Hulta, Sörmarken och
Trandared. Riksväg 40 ligger nära med två trafikplatser,
Brämhultsmotet och Hultamotet tillgängliga med några
minuters bilfärd. Den lilla mängd bostäder som läggs till i
stadens utkant i kombination med en arbetsplats dit inga i
dagsläget pendlar kan anses utgöra en mycket liten påverkan
på trafikflödena. Områdets vägnät har stor trafikkapacitet
och goda möjligheter att välja olika färdvägar för att nå till
exempel Borås centrum. Det är ett hierarkiskt vägnät med
matargator och avstickande smågator vilket gör det svårt eller
opraktiskt att färdas med bil mellan områdena, men enkelt
att ta sig ut på en större väg med högre hastighet.

Gångtrafik

Området är byggt med en planering för trafikseparation där
stora delar av området kan nås via gångvägar mellan naturmarken och bostäderna, skiljt från bilvägen. Dessa gångbanor kopplar samman de olika stadsdelarna, Sörmarken, Hulta
och Svensgärde och Kransmossen. Trottoarer finns i området
men är smala.

Cykeltrafik och cykelparkering

Kollektivtrafik

Busslinje 8 som har sin ändhållplats på Sörmarken går var
15:e minut under högtrafik och har en hållplats 200 meter
från planområdet. Samma linje passerar både sjukhuset,
Södra torget och resecentrum så området är välförsörjt med
kollektivtrafik.

Biltrafik och bilparkering

Parkering ska ske på egen kvartersmark och kontrolleras i
bygglovet.

Angöring/utfarter/varumottagning

Parkeringar och angöring tillåts i direkt anslutning till
Sörmarksliden och dess vändplats. Detta eftersom vändplatsen ligger vid ett område med lite trafik.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en ef-

Området står idag utan cykelinfrastruktur förutom en smal
skogsväg som är kopplad med Trandaredsgatan. Det finns
gatubredd att utnyttja för cyklister och gångtrafikanter på de
flesta gator.
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fektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

Värme

På Saffrangången ungefär 150 meter från området finns
anslutningar till fjärrvärmenätet. Ingen av gatorna med
anslutning till Sörmarksliden har idag fjärrvärme.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. Det
finns ledningar både från bebyggelsen i norr och från bebyggelsen söder om skogen där lekplatsen planeras ligga.

Avfall

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

av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

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 dricksvattenförsörjning 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 planåtgärd.

6. Störningar på platsen
Risk

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdets norra del består av en stor gräsmatta och
enstaka mindre träd, häckar och buskar som används av de
boende på området för rekreation. I områdets södra del ligger
en fullvuxen skog bestående av framförallt tall och björk.
Kransmossens friluftsområde ligger nära med stora skogspartier och kalhyggen.

Lek och rekreation

Lekplatsen och fotbollsmålen på fastigheten används av de
boende på området och sköts inte av kommunen. Vid byggnation skall dessa kvalitéer kompenseras. Det finns mycket
naturmark i området och lekplatsen kommer inte att påverka
tillgången på den typen av rekreationsområden nämnvärt.

Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området
bedöms problem kopplade till de geotekniska förhållandena
vara små och inga ytterligare restriktioner erfordras ur
geoteknisk synvinkel. Enligt översiktlig inventering utgör
marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark

Det finns ingen anledning att tro att marken är förorenad.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
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Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 750 meter från
farligt gods-led. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

Buller/skakning/vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten 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.
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7. Planbestämmelser
Allmänna platser

Användningen NATUR används för att reglera naturmark
som till exempel grön- och skogsområden.

Kvartersmark

Beteckningen BD står för bostäder och vård och är beteckningen som passar bäst vid planering av kommunal verksamhet som LSS-boende. Den tillåter även bebyggelse av endast
bostäder, endast vård, och kombinationen av de båda.

Utformning av kvartersmark

Radhusen på Sörmarksliden med den planlagda grönytan framför.

Uttnyttjandegrad anger största byggnadsarea i kvadratmeter
inom egenskapsområdet. Det betyder att byggnadens grund
endast får ha det skrivna antalet kvadratmeter så länge det
omges av en egenskapsgräns.
Vind får inredas. Takkupor får finnas med en maximal bredd
som utgör en fjärdedel av fasadbredden.
Begränsningar av markens bebyggande visas genom prickad
mark på kartan. Detta innebär att byggnad inte får uppföras.
Däremot får parkeringar uppföras och platsen får göras i
ordning för till exempel lekytor.
Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter beskriver
höjden från nedersta delen av byggnadens markplan till
byggnadens översta vånings högsta höjd.

Vy mot tomten där LSS-boendet kommer att byggas.

På området med användningen NATUR står det även
egenskapsbestämmelsen ”lek” som står för att en lekplats ska
anordnas på platsen.

8. Övergripande beslut
Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:

Bostäderna som illustreras som parhus kommer att ligga ungefär här.

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning
vid uppvärmning.
» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.
» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.
» Prioritera de gåendes och cyklandes säkerhet.

Skogen där lekplatsen kommer att byggas.
DETALJPLAN
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Miljömål

Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar
i klimatet med mer och intensivare nederbörd. Att ta om
hand om dagvattnet närmare källan uppnår både rening och
en fördröjande effekt, som minskar risken för översvämning.
Borås Stad har riktlinjer för dagvattenhantering, men att
möta klimatförändring i kombination med tätare bebyggelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och
åtgärder av dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets
kvalitetskrav om statusklassificering och miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av insatserna.
År 2010 arbetade mindre än hälften av förvaltningar och
bolag utifrån ett miljöledningssystem. Miljöledningssystem
säkerställer att förvaltningar och bolag arbetar strukturerat
och agerar för att ständigt minska verksamhetens negativa
miljöpåverkan. Som miljöledningssystem förordas Miljödiplomering, en certifieringsmodell för miljöledning som är väl
anpassad för kommunala verksamheter.

Handikappanpassningsprogram

Platser och områden som till exempel lekplatser ska utformas
så att de blir tillgängliga för både barn och vuxna med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

9. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

10. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Respektive exploatör ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten
inom kvartersmark på sina respektive fastigheter.
För Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), innefattar det
byggnation av LSS-boende med tillhörande anläggningar och
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området. LFF
ansvarar även för framtida drift och underhåll.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten,
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns
i Sörmarksliden. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt
vid tomtgräns i Sörmarksliden. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som
vardera exploatör tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk
försörjning.

Avtal

Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets
fastighet.
Köpeavtal gällande villkor om försäljning av den kvartersmark som LSS-boendet inte tar i anspråk kommer att tecknas
då markanvisning genomförts.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i december 2017. Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
•

Borås Energi och Miljö AB

•

Borås Elnät AB

•

Splitvision

•

Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för
utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Markanvisning kan bli aktuell för den del av kvartersmarken
som inte tas i anspråk till LSS-boendet och som kan exploateras för bostadsbebyggelse.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Bankbudet 5 och
Borås Hulta 5:1 vilka ägs av Borås stad.
Fastighetsbildning

Allmän plats inom området har kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att kommunen har ansvar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll för mark utlagd som
allmän plats (naturmark) inom planområdet.
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De delar av Bankbudet 5 som omfattas av kvartersmark, och
som inte bebyggs med LSS-bostad, avses styckas av för att
utgöra egen/egna fastigheter för bostadsbebyggelse. Fastighetsbildning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Fastighetskonsekvenser Bankbudet 5

Nya byggrätter för bostäder (B) och vård (D) tillskapas.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Fastighetskonsekvenser Hulta 4:1

Nya Planen innebär inga fastighetsrättsliga konsekvenser för
Hulta 4:1. Planen ger möjlighet att anlägga en lekplats inom
naturområde.

Ekonomi

Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploatering.
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men bedöms
vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av Borås Stad.
Detaljplanen kommer innebära ökade kostnader för Borås Stad,
Tekniska förvaltningen, i form av nybyggnation av lekplats samt
drift och underhåll av densamma.
Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med
försäljning av kvartersmark till kommande exploatör för del av
planområdet.

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.
Fastighetsplan fastställd 12 februari 1969 upphävs för
fastigheten Bankbudet 5, se plankarta.

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.

Detaljplanen tillskapar nya byggrätter inom kvartersmark, vilket
ökar fastighetens marknadsvärde.

Planunderlag

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

»»

Geoteknisk utredning. - COWI 11/10/2017

»»

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) COWI
11/10/2017

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning till
tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar.
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgifter
då nya fastigheter inom planområdet ansluts till det allmänna
va-nätet.
Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elledning till
tomtgräns gällande LSS-boendet samt kostnader för eventuell
anläggning av ny nätstation.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då ny
fastighet ansluts till elnätet.
Plankostnader

Planavgift debiteras vid bygglov.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
planchef- och bygglovchef

Anton Löberg
planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen beslut
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen beslut kan i
sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den
som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
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webbplats boras.se/detaljplan
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YTTRANDE
Handläggare, telefon:
Johanna Engman, 033-35 89 66

2017-12-22

Diarienummer
2017-00039 214

Kommunstyrelsen

Yttrande över ny översiktsplan för Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013-00272.

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till översiktsplan under förutsättning att de viktiga
synpunkter som tas upp nedan förs in i skrivningen.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Utställningsförslaget innebär att den befintliga bebyggelsens betydelse för fortsatt
utbyggnad och utveckling har stärkts jämfört med samrådsförslaget. Kulturens roll i
ett hållbart samhälle samt konst i det offentliga rummet har också förts in i förslaget
till översiktsplan.
De synpunkter som Kulturnämnden vill lyfta i det reviderade utställningsförslaget
avser framförallt att den befintliga bebyggelsen som resurs och utgångspunkt lyfts
även i avsnittet ”Strukturbild”, att kommunens Kulturmiljöprogram nämns bland de
viktiga dokument som översiktsplanen förhåller sig till i avsnittet ”Byggstenar”, samt
att förtydliganden införs i den del som beskriver kulturmiljö.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Översiktsplan
Översiktsplanen för kommunen pekar ut en riktning för hur bebyggelse,
trafiklösningar etc. bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Översiktsplanen är vägledande och är ett viktigt verktyg för detaljplanering och
bygglov.
Utställningsförslaget jämfört med samrådsförslaget
Sedan samrådsförslaget har översiktsplanen bearbetats och det kan konstateras att
Kulturnämndens synpunkter till stor del har hörsammats i utställningsförslaget. Den
befintliga bebyggelsens betydelse för utvecklingsarbetet och strävan efter att ny
bebyggelse ska vara robust, användbar och välgestaltad har förts in under ett nytt
avsnitt kallat ”Stadsbyggnad och arkitektur”, vilket är mycket positivt. Även kulturens
roll i ett hållbart samhälle samt konst i det offentliga rummet har förts in i
skrivningen.
Synpunkter på reviderade delar av översiktsplanen
Befintlig bebyggelse som resurs och utgångspunkt vid fortsatt utbyggnad och
utveckling har lyfts i utställningsförslaget i avsnittet ”Stadsbyggnad och arkitektur”.
Det behöver dock även finnas med i avsnittet ”Strukturbild”:
 På sid 30 där inriktning för den regionala kärnan punktas upp lyder punkt 2:
”Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, komplettering och omvandling av
befintlig bebyggelse. Särskilt i stadskärnan och centrumnära stadsdelar ska en hög
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exploateringsgrad eftersträvas.” Detta är viktigt, men måste givetvis ske på ett sätt
som inte påverkar stadsbild och kulturvärden negativt. Förslag till ny
skrivning: ”Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, komplettering och
omvandling av befintlig bebyggelse eftersträvas där så bedöms möjligt.”
Punkt 5 lyder: ”Bostadsområden med ensidig struktur kompletteras med nya bostäder”.
Detta är ett positivt tillskott på många platser, men vore förödande för
områden med höga kulturvärden, då detta kan vara avgörande för
kulturmiljöns avläsbarhet. Förslag till ny skrivning: ”Bostadsområden med ensidig
struktur kompletteras med nya bostäder, så långt möjligt.”

I avsnittet ”Byggstenar”, sid 16-19, redovisas mål, visioner och program som
översiktsplanen förhåller sig till. Här nämns bland annat Grönområdesplanen och
Energi- och klimatstrategin. Det är nödvändigt för helheten att även Borås Stads
Kulturmiljöprogram nämns bland dessa viktiga dokument. Kulturmiljöprogrammet
har motsvarande betydelse för kommunens kulturvärden som Grönområdesplanen
har för kommunens naturvärden.
I avsnittet ”Hänsyn och riksintressen” har delen med rubriken Kulturmiljö, sid 74,
reviderats jämfört med samrådsförslaget, vilket är välkommet. Några förtydliganden
krävs dock i texten:
 Inledande mening kan ge en uppfattning om att värdefulla kulturmiljöer i
kommunen begränsas till odlingslandskap och miljöer kopplade till
textilindustrin. Det är en olycklig förenkling. Förslag till ny inledande mening:
”I Borås Stad finns värdefulla kulturmiljöer både på landsbygden i form av exempelvis
äldre odlingslandskap, och i staden och tätorternas bebyggelse, där bland annat
textilindustrins betydelse för bygden är utmärkande. Kunskapen om… (osv)”
 I andra stycket behöver det framgå att även antikvarisk förundersökning kan
behöva utföras. Förslag till avslutande mening i aktuellt stycke: ”Det kan tex
vara aktuellt med en arkeologisk utredning, en antikvarisk förundersökning eller en analys
av odlingslandskapet.”
 Under ”Riktlinjer för områden med höga kulturmiljövärden” föreslås att en
punkt läggs till, motsvarande den skrivning som gjorts gällande höga
naturvärden: ”Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked och bygglov i eller i
anslutning till värdefulla kulturmiljöer ska åtgärdens påverkan på kulturmiljön bedömas”.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
Bilaga: Ny översiktsplan
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
oversiktsplanering/oversiktsplan/nyoversiktsplanutstallning.4.3d0de3801589104d012
114c.html

SKRIVELSE

Handläggare, telefon
Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Datum
2018-01-10
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Diarienummer
Dnr 2017-00189 280

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan
2019-2021
Lokalförsörjningsnämndens diarienummer:

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att översända redovisade lokalbehov för perioden 2019-2021
till Lokalförsörjningsnämnden.

Bakgrund
Lokalrevisionen ska redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov för perioden 20192021. Revisionen kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan.
Kulturnämnden redovisar sina lokalbehov 2019 – 2021 i bilagda blanketter.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilagor: Lokalrevision 1, Borås Stads lokalresursplan, Kulturförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan, Borås Konstmuseum
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan, Borås Stadsteater
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan, De Kulturhistoriska Museerna
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan, Biblioteken i Borås Stad

Bilaga 1/2

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 2018 - 01 - 04
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Lokalsamordnare: Eva-Lotta Franzén
Nulägesanalys: Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen. Lokalerna är väl utnyttjade, de
flesta är väl fungerande, vissa förbättringar är på gång. Till exempel ska de spatiösa entréerna i
Kulturhuset utnyttjas mer för verksamhet och receptionen byggas om. Nya lokaler planeras för
Kulturskolans verksamhet samt för Mötesplats Hässleholmen. Lokal för repetitionsmöjligheter för
teatern saknas liksom ändamålsenliga lokaler för arkivering av konstföremål. Några närbibliotek är i
stort behov av renovering. Friluftsmuseet i Ramnaparken kräver kontinuerligt fastighetsunderhåll
anpassat till byggnadernas kulturhistoriska karaktär.
Demografi: I samband med planering av nya stora bostadsområden bör alltid behovet av mötesplatser
för kultur vägas in. Det handlar i första hand om lokaler för biblioteks- och kulturskoleverksamhet men
även museiverksamhet har stor betydelse för det lokala kulturlivet.
Riktlinjer: Nej
Lokalbehov: 1. Arkivlokaler till Borås Konstmuseum 2. Black Box till Borås Stadsteater.
Mindre anpassningar: 1. Borås Museum, ett par av de kulturhistoriska byggnaderna ska byggas om
inför Borås Stads 400-årsjubileum 2021 samt tillgängliggöras bättre. 2. Renovering av Sjöbo bibliotek.
3. Renovering av Göta bibliotek. 4. Renovering av Byttorps bibliotek
Finns det någon trång sektor? Antalet kontorsarbetsplatser i Kulturhuset är utnyttjat maximalt och det
påbörjade klusterarbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningen har aktualiserat behovet av fler
arbetsytor. Det är svårt att finna arbetsplatser för tillfälliga medarbetare som t ex praktikanter.
Syfte: Behovet har uppstått med anledning av omorganisationen 2017 med fler medarbetare i
Kulturförvaltningen.
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? 1.
Arkivlokaler för Konstmuseet. 2. Black Box till Borås Stadsteater
Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 9 jan 2018
Förvaltning: Kulturförvaltningen, Borås Konstmuseum
Lokalresursplanen: Ja 2016
Verksamhet: Magasin för Borås stads konstsamling
Lokalbehov:. Ett ändamålsenligt magasin för långsiktig förvaring av konstverk.
Konstsamlingen består av olika typer av konst med krav på olika typer av miljö gällande
luftfuktighet, ljusförhållanden, temperatur osv.
Nuläge: Konstmuseets nuvarande magasin i museets källare är inte anpassade efter den typ
av miljö som konsten behöver. Flertal stora målningar får inte plats på de gallersystem som
finns idag. Målningar är därför placerade direkt på golvet, ett ohållbart sätt att förvara verken
på och med tiden direkt skadligt. Ett av utrymmena där större skulpturer och installationer
förvaras är idag placerat i direkt anslutning till verkstaden vilket innebär att byggdamm och
annan smuts tar sig in i den del där konsten är förvarad.
Handlingsalternativ:.
Typ av behov: Det behöver göras en större anpassning eller nybyggnad.
Typ av lokal: Magasin, konstsamlingen växer hela tiden och därför behövs det en långsiktig lösning
där det finns utrymme för samlingen att växa.
Beskriv syftet och behovet: Konsekvenserna av otillräcklig förvaring för konsten är många. Det
kulturarv som konstsamlingen innebär riskerar att gå förlorat då konstverkens tillstånd
försämras. I nuläget är nyförvärv svåra att förhålla sig till då verken inte kan garanteras en
adekvat placering på Konstmuseet, vilket kan komma att leda till konsekvensen att värdefulla
inköp och donationer inte kan genomföras. Nytt magasin måste vara anpassat för att ge ett
stabilt och ”trögt” klimat, där klimatet och miljön utomhus inte ska påverka inomhusklimatet.

Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat mått på
avdelningen.
Yta: Svårt at uppskatta, det behöver göras en ordentlig förstudie
Krav: Se ovan
Parkeringsplatser och angöring: Måste finnas bra och lättillgängliga lastingångar

Verksamhetsbeskrivning: Konst
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller
både inne och utemiljö)
Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet.
Tidplan: Ange ett önskat datum för inflyttning samt eventuell etappindelning av projektet.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så
som ex: anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 20180110
Förvaltning: Kulturförvaltningen, Borås Stadsteater
Lokalresursplanen: Behovet redovisat senast i Lokalresursplan 2018-2020
Verksamhet: Repetitions- och föreställningsverksamhet för scenkonst
Lokalbehov: En tillbyggnad till Kulturhuset/Stadsteatern.
Nuläge: I dagsläget repeteras föreställningar på stora och lilla scenen i Kulturhuset.
Handlingsalternativ: Att förlägga repetitionsarbete i externa lokaler, vilket inte är en hållbar lösning i längden.
Typ av behov:.
Typ av lokal: Nybyggnation i anslutning till teaterlokalen
Beskriv syftet och behovet: Syftet är att avlasta de ordinarie scenerna så att dessa i stället är mer tillgängliga för publik verksamhet, ex
gästspel av olika slag eller för externa uthyrningar.
Storlek/Antal: Utredning är gjord under 2011 och redovisar storlek mm
Yta:

m²

Krav: Se tidigare utredningar.
Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet.
Verksamhetsbeskrivning: Repetitionsverksamhet för stadsteatern samt även en lokal för mindre teaterföreställningar
Specifika behov: Inredningen ska vara verksamhetsanpassad avseende golv, akustik, tillgänglighet mm
Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet.
Tidplan: 2021
Vilka lokaler lämnas: Inga
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Mer scenkonst för publiken och boråsarna.

’

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex:
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 2018-01-03
Förvaltning: Kulturförvaltningen, De Kulturhistoriska Museerna
Lokalresursplanen: Behov redovisade för det framtida Borås Museum
Verksamhet: De kulturhistoriska museerna i Borås DKM – Textilmuseet och Borås Museum (
Museiverksamhet och arkiv
Lokalbehov: Inga nya lokaler men renovering av befintliga
Nuläge: Textilmuseet har mycket bra lokaler och arkiv. Lilla filialen Almedahls museum finns i
Dalsjöfors med samma hyresvärd som de större arkiv museiverksamheten hyr där, dessa lokaler är
ändamålsenliga. Ett ytterligare arkiv till finns på Hållingsgatan och är i relativt bra skick. Borås
Museum är däremot i behov av uppfräschning och ett projekt startar 2018 för planering av nytt
innehåll och inriktning på verksamheten – då planeras renoveringar av kontor och besöksdel samt i
friluftsmuseet.
Handlingsalternativ: Museets lokaler är relativt bundna till respektive plats.
Typ av behov: Ombyggnation och förbättringar på Borås Museum.
Typ av lokal:. Museilokal på Borås Museum
Beskriv syftet och behovet: Syftet är att öka attraktiviteten och bruket av Borås Museums lokaler.
Det gäller då lokaler för både besökare och personal samt utställningslokal, friluftsmuseet och
serviceanläggningar.
Storlek/Antal: 2 större hus som inrymmer museum och kontor, några av friluftsmuseets större hur
kyrka och Gästgiveri samt verkstad/samlingsutrymme för besökare
Yta:

1000 m²?

Krav: Vet ej i nuläget
Parkeringsplatser och angöring: Bör utredas vilka behov som finns
Verksamhetsbeskrivning: Borås Museum, med friluftsmuseet i Ramnaparken, utgör en rik
upplevelsemiljö med ett spännande samspel mellan park, byggnader och museum. Museet är
traditionellt en plats för lokal kulturhistoria och mötesplats för handens kunskap, men är just nu i en
intressant utvecklingsfas som kommer att omskapa verksamheten för framtiden. Borås Museum
genomgår ett omfattande utvecklingsarbete och det nya museet beräknas stå klart 2021. Det
framtida museet kommer att koppla samman dåtid, nutid och framtid. På det nya museet ser man

besökaren som aktör/medaktör. Publiken ska breddas och museet vill skapa engagemang för
lokalsamhället, nå nya samarbeten och arbeta i medskapande processer, där institution och publik
skapar gemensamma värden.
Specifika behov: Friluftsmuseets hus ska ”moderniseras” med hjälp av teknik och interaktion för ett
ökat brukande och tillgänglighet. Speciellt Gästgiveriet och Ramnakyrkan har stora behov av
modernisering för tillgänglighet och säkerhet (ljus, utrymningar med mera).
Demografisk utveckling i området: Samlingsplatser för kultur, interaktion och rekreationsutrymmen
blir viktiga faktorer i en växande stad. Borås museum ligger centralt placerat för att kunna nyttjas av
varierade demografiska grupper. Ramnaparken bör utvecklas ytterligare med tema kultur och natur
på ett mer integrerat sätt.
Tidplan: Den yttre miljön med friluftsmuseet 2019, renovering övriga lokaler 2019 och 2020
Vilka lokaler lämnas: Inga
Kostnader: 0 kr
Vilken nettoökning ger projektet? Vet ännu ej vad hyran blir efter renovering
Konsekvensanalys Ändamålsenliga lokaler (så gott det går i kulturhistorisk miljö) med ökat nyttjande
av brukarna, ökade kostnader för De Kulturhistoriska Museerna samt Kulturnämnden, strukturerad
planering av
’
Omständigheter: Kulturhistorisk miljö där särskilda hänsyn bör tas till både sammanhang, material
och brukande
Övrig information: Inget att ange

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 20 180108 - Förvaltning: Kulturförvaltningen, Biblioteken i Borås Stad
Lokalresursplanen: Behovet av renovering av närbiblioteken har inte tidigare
redovisats av Kulturförvaltningen. Stadsdel Norr har däremot tidigare tagit upp
behovet av renovering av lokalen där biblioteksverksamheten bedrivs på Sjöbo. På
LFF är man medvetna om renoveringsbehoven.
Verksamhet: Biblioteken i Borås Stad
Lokalbehov: Lokaler för biblioteksverksamhet i områdena Sjöbo, Göta och Byttorp
Nuläge: Biblioteksverksamhet kräver tillgängliga och inbjudande lokaler med ett bra
inomhusklimat. Bra belysning och god ljudmiljö behövs också om verksamheten ska
fungera. På närbiblioteken Sjöbo, Göta och Byttorp brister det vad gäller flera kriterier
för en väl fungerande bibliotekslokal.
Typ av behov: Vad gäller lokalerna på Göta och Byttorp bör dessa renoveras i
samband med att fastigheterna där de ligger ska byggas om. Lokalerna behöver en
total renovering. Sjöbo bibliotek har behov av framförallt en fungerande
ventilationsanläggning men är utöver det även i behov av en total renovering.

Typ av lokal: Klicka här för att ange text.
Beskriv syftet och behovet: Beskriv syfte och lokalbehov.
Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat
mått på avdelningen.
Yta:

m²

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.
Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet.
Verksamhetsbeskrivning: Beskriv verksamheten.
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall
innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)

Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen
påverkar behovet.
Tidplan: Ange ett önskat datum för inflyttning samt eventuell etappindelning av
projektet.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och
objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?
’
Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till
gällande lokaler så som ex: anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

