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Instans 
Kulturnämnden 

 
 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Röda rummet, måndagen den 30 januari kl. 17.00 
 
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 17.00-18.30 
följt av nämndsammanträde som startar klockan 18.30 med allmänhetens 
frågestund.  
  
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 
 
Viktor Åberg 
Kulturnämndens Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 

 

Mitt Samverkan har gruppmöte den 24 januari i Portugallien, Kulturhuset 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 26 jan i Lill-Knut, 
Klusterhuset. 
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Budget 2023 Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner nämndbudget 2023.    

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

• Nytt namn på bidrag "Borås stads kulturbidrag till studieförbunden för 
ett Socialt hållbart Borås". 

• Att få använda ett engångsbelopp om 550 tkr från det ackumulerade 
resultatet, till att finansiera en förstudie som presenterar förslag på ett 
nytt Art center. 

• Att konkretisera arbetet med en levande musikscen där många aktörer 
kan samverka. 

 

Sammanfattning 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 207 900 tkr för 2023. Nämndens 
kommunbidrag har höjts för att täcka kostnader för ökade hyror, finansiera en 
Boråsregional finansieringslots, kompensera för uteblivna statliga bidrag och för 
höjda personalomkostnadspålägg. En mindre sänkning har skett på grund av 
justeringar av centrala kostnader.  

Kulturnämnden får ett nytt uppdrag för 2023; att utreda förutsättningar för att 
göra Kulturskolan avgiftsfri. 

När det gäller investeringar avsätts medel för inköp av inventarier och andra 
diverse mindre investeringar, inköp av konst, för konstnärlig gestaltning 
inklusive underhållsåtgärder, för beställningar och inhyrning av verk till 
kommande års konstbiennal, för åtgärder i Kulturhusets stora entréhall med 
reception samt för Meröppet på Sandareds bibliotek. 

Boråsarna ska ha god tillgång till att både delta och engagera sig i 
kulturupplevelser genom kulturnämndens verksamheter! Kulturens roll för 
Borås utveckling lyfts både i Kulturprogrammet och i Visionen om framtidens 
Borås. En god start i livet är avgörande för Boråsarnas livsvillkor och hälsa, 
såväl i uppväxten som senare i livet. Kulturnämndens verksamheter har även 
viktiga samverkansrelationer med Västra Götalandsregionen och 
Boråsregionen.  
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Kulturnämnden godkänner nämndbudget 2023 och föreslår också till 
kommunfullmäktige att det ges ett nytt namn på bidrag "Borås stads 
kulturbidrag till studieförbunden för ett Socialt hållbart Borås, samt att 
Kulturnämnden får använda ett engångsbelopp om 550 tkr från det 
ackumulerade resultatet, till att finansiera en förstudie som presenterar förslag 
på ett nytt Art center. 

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 207 900 tkr för 2023. Nämndens 
kommunbidrag har höjts med 0,5 mnkr för ökade hyror bland annat för 
Byttorps bibliotek. Kommunbidraget har också förstärkts med 0,2 mnkr för att 
i samverkan med Boråsregionen finansiera en finansieringslots. Utöver det får 
Kulturnämnden ett utökat kommunbidrag med 2,0 mnkr som kompensation 
för uteblivna bidrag från Kulturrådet. Nämnden erhåller även kompensation för 
höjt personalomkostnadspålägg med 3,2 mnkr. Med anledning av att vissa 
centrala kostnader inklusive distributionscentralen inte kommer att fördelas ut 
från och med 2023 minskas nämndens kommunbidrag med 0,1 mnkr.  

Kulturnämnden får ett nytt uppdrag för 2023; att utreda förutsättningar för att 
göra Kulturskolan avgiftsfri. 

När det gäller investeringar avsätts 1,5 mnkr för inköp av inventarier och andra 
diverse mindre investeringar, 1,2 mnkr för inköp av konst till Konstmuseet och 
Textilmuseet, 7,6 mnkr för konstnärlig gestaltning inklusive underhållsåtgärder, 
1,2 mnkr för beställningar och inhyrning av verk till kommande års 
konstbiennal, 3,0 mnkr varav 0,5 mnkr beräknas förbrukas under 2023 för 
Kulturhusets stora entréhall med reception samt 0,7 mnkr för Meröppet på 
Sandareds bibliotek. 

Boråsarna ska ha god tillgång till att delta och engagera sig i kulturupplevelser 
genom kulturnämndens verksamheter! Enligt strategierna i Borås 
kulturprogram så ska det finnas kultur i hela Borås, kulturens verksamheter ska 
ha bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad och 
kultur ska utmana med innovativa och djärva kulturuttryck och lösningar. 
Målbilden är att kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och 
internationell lyskraft. 

Visionen om framtidens Borås lyfter att Boråsarna ska ha möjligheter att 
utvecklas, att vara kreativa, ha mod att tänka och handla i nya banor, förverkliga 
idéer och drömmar. Kulturnämndens verksamheter bidrar också till visionen 
om att det ska vara enkelt att uppleva ett brett utbud av kultur, så att människor 
möts i Borås, samt att konst och kultur ger ett spännande yttre och 
internationell uppmärksamhet.  

En god start i livet är avgörande för Boråsarnas livsvillkor och hälsa, såväl i 
uppväxten som senare i livet. I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen 
förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt i samhället. Barn och unga 
ska också ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla kulturaktiviteter. 
Barn och ungas språkutveckling ska främjas på samtliga arenor där barn och 
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unga vistas. Detta är tre effektmål som leder kulturnämndens arbete mot 
målsättningen om ett Socialt hållbart Borås och målområdet En god start i livet. 

Kulturnämndens viktiga verksamheter; Folkbiblioteken, Skolbiblioteken, 
Kulturskolan, Textilmuseet, Borås museum i Ramnaparken, Borås Stadsteater, 
Borås Konstmuseum, Skulpturstaden Borås, den offentliga konsten, Biograf 
Röda kvarn, Publika möten, stöd till studieförbunden och kulturens 
föreningsliv och civilsamhälle, kan och vill spela en avgörande roll för 
Boråsarna livsvillkor och hälsa. 

Kulturnämndens verksamheter har även viktiga samverkansrelationer med 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen. Textilmuseet, Stadsteatern och 
Konstmuseet har avtal om långsiktiga uppdrag med Västra Götalandsregionen. 
Biblioteken och Kulturskolan driver olika utvecklingsfrågor genom ökat 
samarbete med grannkommunerna i regionen. Publika möten har olika 
uppdrag, bland annat det om Scen för populärmusik, där samverkan och stöd 
från Västra Götalandsregionen är centralt. Kulturnämndens verksamheter 
spelar även en stor roll som innehållsproducenter och kunskapsförmedlare i 
dessa regionala och delregionala sammanhang. Borås är, efter Göteborg, Västra 
Götalandsregionens största kulturstad. Därför kan kulturnämndens 
verksamheter; till exempel inom området Gestaltad livsmiljö/konst enligt 1% 
regeln, eller Kulturhistoriska- och kulturmiljöfrågor, fungera som en viktig 
inspiratör för kollegorna i de andra kommunerna. 

Med Kulturnämndens budget 2023 kan befintlig verksamhet, utveckling av 
befintliga verksamheter, uppdrag från Kulturnämnd och Kommunfullmäktige 
samt på uppdrag från Västra Götalandsregionen genomföras. Kulturens 
verksamheter bidrar även till att uppfylla Sjuhäradsregionens kulturplan. Tre 
verksamheter – Borås stadsteater, Borås Konstmuseum och Textilmuseet - har 
långsiktiga strategiska uppdrag med VG regionen. Dessa uppdrag innebär att 
verksamheterna också förväntas verka över större områden än det geografiska 
område som Borås stad utgör. 

Förutom de av kommunfullmäktige redan beslutade förutsättningarna för 
Kulturnämndens budget 2023 föreslår Kulturnämnden följande åtgärder: 

• Att det särskilda bidraget som Kommunfullmäktige inrättade 2018 och 
som riktar sig till studieförbund som vill skapa integrationsfrämjande 
aktiviteter vid Borås mötesplatser byter namn "Borås stads kulturbidrag 
till studieförbunden för ett Socialt hållbart Borås". På så vis skapas en 
möjlighet för studieförbunden att tydligare bidra till den staden 
övergripande målsättningen om ett socialt hållbart Borås. Bidragets 
storlek på 500 tkr, handläggning och beslutsgång kvarstår enligt tidigare 
beslut.  

• Att få använda ett engångsbelopp om 550 tkr från det ackumulerade 
resultatet, till att finansiera en förstudie som presenterar förslag på ett 
nytt konstmuseum som byggs för att möta Boråsarnas, besökarnas och 
konstfältets behov av ett konstmuseum i ett framtida 100-års 
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perspektiv. Förstudien är kopplad till uppdraget att utreda möjligheten 
att bygga ett Art center i Borås. 

• Att konkretisera arbetet med en levande musikscen där många aktörer 
kan samverka, och ta vidare det konstaterade behovet av en fysisk scen 
för populärmusik i Borås, enligt tidigare förstudie (dnr KUN 2018-
00137).  

 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2023 för Kulturnämnden 

Samverkan 
FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Bidrag till studieförbunden 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar om bidrag på 3 000 tkr till studieförbunden enligt 
Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsmodell.   

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till studieförbunden. Den 
totala summan på årsbidraget att fördela till tio studieförbund uppgår 2023 till 
3 000 tkr. Kulturnämnden följer Västra Götalands Bildningsförbunds 
rekommendation för beräkningen av summan som varje studieförbund tilldelas.  

Fördelningen av årsbidraget framgår av bilaga 1 och fördelningsmodellen 
förklaras i bilaga 2.  

Beslutsunderlag 
1. Bidrag per studieförbund 2023, Kulturförvaltningen 
2. Kommunbidragsrekommendationen 2023    

Samverkan 
FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 
1. Markus Liljedahl, markus.lijedahl@boras.se  
2. Studieförbunden 
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Kulturförvaltningen (tkr)

Bidrag per studieförbund 2023 2022

ABF 528 528

Bilda 166 166

Folkuniversitetet 335 335

Studiefrämjandet 411 411

Studieförbundet Vuxenskolan 540 540

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 158 158

Medborgarskolan 485 485

Sensus 244 244

Ibn Rushd 46 46

Kulturens  bildningsverksamhet 87 87

Summa 3 000 3 000



 
 VGBs kommunbidragsrekommendation för 2023  
-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag  
 
Denna rekommendation beslutades i VGB:s styrelse den 15 september 2022 . Styrelsen ser stora 
fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så 
stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.  
 
Pandemin påverkar studieförbundens verksamhet  
VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som gäller 
verksamhetsåren 2020 och 2021. Beslut om att både statsbidraget och regionbidraget inte kommer 
att grundas på 2020 och 2021 års studieförbundsverksamhet har tagits. VGB rekommenderar även 
kommunerna i Västra Götaland att besluta detsamma.  
Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att  
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen  
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället  
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  
 
2023 års kommunbidragsrekommendation  
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet  
- unika deltagare  
- studietimmar  
- deltagare med funktionsnedsättning  
 
Kulturarrangemang  
- Antal kulturarrangemang  
 
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna  
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)  
2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en eftersläpning på 
ett år (2022). På grund av coronapandemin är inte 2020 och 2021 bidragsgrundande. Det innebär att  



2023 års bidrag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i 
alla tre verksamhetsformerna.  
 
Nya studieförbund i kommunerna 
 För de studieförbund som är nya i kommunerna 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  
2022 års verksamhet ligger inte till grund för kommunbidraget för 2023 men studieförbunden 
rapporterar ändå in underlagen till kommunerna för att visa på vilken verksamhet som bedrivits trots 
pandemins begräsningar.  
 
Studieförbunden rapporterar verksamheten med följande underlag:  
Verksamhetsplan för 2023 senast den 15 december 2022  
Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 2022 senast den 30 juni 2023  
Påskrivna kommunsammandrag senast den 30 juni 2023  
 
Utbetalning av kommunanslaget  
Utbetalning av 2023 års kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari 2023  
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg.  
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Besluts- och behörighetsattestanter 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta upprättat förslag till besluts- och 
behörighetsattestanter 2023. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll att ekonomiska transaktioner ska 
varje nämnd utse attestanter. 

Beslutsunderlag 
1.Kulturförvaltningens beslut- och behörighetsattestanter 2022 

Samverkan 
FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen  
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
3. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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  23-01-04 

23-01-04 

Besluts- och behörighetsattestanter 2023 
Kulturförvaltningen    
 
 
 
Befogenhet Befattning Beslutsattest 
Kulturnämnden Ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 1:e vice ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 2:e vice ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
Kulturförvaltningen Förvaltningschef  Inom nämndens ansvarsområde 
 
   
Ekonomikluster Ekonomichef Inom sitt ansvarsområde 
HR-kluster HR-chef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Publika möten Verksamhetschef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Biblioteket Bibliotekschef Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Stadsbiblioteket Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Fristad/Sjöbo Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Skolbibliotek Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef BY/SA/VI Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef DA/KR/TR Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Hässle-/Norrbyhuset Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Kulturhistoriska  Museichef Inom sitt ansvarsområde 
museerna 
 
 
Konstmuseet Museichef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Teatern Teaterchef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Kulturskolan Kulturskolechef Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef 1 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef 2 Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Föreningsbidrag Controller Inom sitt ansvarsområde 
Studieförbund 
 
Föreningsbidrag Kultursekreterare Inom sitt ansvarsområde 
Studieförbund 
 
 
Kulturadministration Controller Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
Bokföringsorder Controller Inom nämndens ansvarsområde 
 Ekonomiadministratör Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
 
 
Behörighetsattest Ekonomiadministratör Inom nämndens ansvarsområde 
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Årsbidrag för kulturverksamhet 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att fördela årsbidrag och hyresbidrag för 2023 enligt 
bilaga.  

Kulturnämnden beslutar att reservera summan 270 tkr av Kulturförvaltningens 
buffert, för att kostnadstäcka beslutet.  

Sammanfattning  
Sammanlagt har 23 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 
2023. I fördelning ingår även hyresbidrag till fyra föreningar samt ett bidrag till 
Åhaga enligt ett tidigare beslut. Fördelningen av Årsbidrag utgår från 
föreningarnas ansökningar och kulturnämndens regler för kulturbidrag. 
Kulturnämndens rambudget 2023 för stöd till övrig kulturverksamhet är 4465,1 
tkr och fördelas enligt följande; 1 059,6 tkr till hyresbidrag, 280 tkr till Projekt- 
och arrangemangsbidrag, 60 tkr till En snabb slant och 45 tkr till kulturstipendier. 
Det ger 3020,5 tkr att fördela på årsbidrag för föreningars kulturverksamhet. 
Summan som föreningarna totalt har ansökt om för verksamhet är 4336 tkr. 
För 2023 får alla föreningar samma bidragsbelopp som förra året, förutom 
Borås Fotoklubb, B-Street och Ny musik. Nämndbidragets storlek motsvarar 
inte det stora behov som finns hos föreningarna. Kulturföreningarna möter 
fortfarande utmaningar med att reparera publikrelationer efter pandemin. 
Många föreningar har under bidragsprocessen och i sina ansökningar lyft 
problemen med ökade omkostnader. Exempel på ökade omkostnader är högre 
driftskostnader på grund av inflation, förändrade regler gällande rapportering av 
studiecirklar och ökade kostnader för lokal, ström och material m.m.   

Nämndbidragets storlek motsvarar inte det stora behov som finns hos 
föreningarna. Kulturföreningarna möter fortfarande utmaningar med att 
reparera publikrelationer efter pandemin. Många föreningar har under 
bidragsprocessen och i sina ansökningar lyft problemen med ökade 
omkostnader. Exempel på ökade omkostnader är högre driftskostnader på 
grund av inflation, förändrade regler gällande rapportering av studiecirklar och 
ökade kostnader för lokal, ström och material m.m.   

Ärendet i sin helhet 
Sammanlagt har 23 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 
2023. I fördelning ingår även hyresbidrag till fyra föreningar samt ett bidrag till 
Åhaga enligt ett tidigare beslut. För Hemgården, Flaménska gården och 
Biblioteksmuseet följs hyresnivån enligt LFFs årliga hyresuppräkning, som inte 



Borås Stad 
  Sida 

2(6) 
 

 

är påverkbar för Kulturnämnden. För I15 Vänner och Åhagas del, finns tidigare 
beslut från KS om årligt bidrag.  

Årets ansökningar har skett via Borås Stads webbsida och bidragssystemet 
Smart Book.  

Till ansökan ska verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 2023, 
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, preliminär budget 2023 och ekonomisk 
sammanställning bifogas. Vid förändringar eller för nya föreningar ska även 
föreningens stadgar bifogas.  

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån föreningarnas ansökningar och 
hur väl verksamheten följer kulturnämndens regler samt huruvida de uppfyller 
kriterierna för kulturbidragen. I Borås finns det många föreningar som 
upprätthåller en högkvalitativ nivå på verksamhet och har ordnad ekonomi 
trots små marginaler. Borås kulturella föreningsliv har på olika vis påverkats av 
pandemin och möter fortfarande utmaningar med att bygga upp 
publikrelationer. Det är positivt för Borås att föreningslivet är så aktivt, 
samtidigt innebär de otillräckliga bidragsmedel som kulturnämnden har till 
förfogande, en utmaning vid bidragshandläggningen.  

Nämndbidragets storlek motsvarar inte det stora behov som finns hos 
föreningarna. Många föreningar har under bidragsprocessen och i sina 
ansökningar lyft problemen med ökade omkostnader. Sammantaget finns det 
ett ökat ekonomiskt behov hos föreningarna, både på grund av pandemins 
följdeffekter och inflationen 2022.  

Kulturnämndens rambudget 2023 för stöd till övrig kulturverksamhet är 4465,1 
tkr och fördelas enligt följande; 1 059,6 tkr till hyresbidrag, 280 tkr till Projekt- 
och arrangemangsbidrag, 60 tkr till En snabb slant och 45 tkr till kulturstipendier. 
Det ger 3020,5 tkr att fördela på årsbidrag för föreningars kulturverksamhet.  

Summan som föreningarna totalt har ansökt om för verksamhet är 4336 tkr.  

För 2023 får alla föreningarna samma bidragsbelopp som förra året, förutom 
Borås Fotoklubb, Bstreet och Ny musik.  

För att upprätthålla bidragsnivån för nuvarande föreningar och även stödja 
föreningarnas utveckling beslutas att reservera summan 270 tkr från 
kulturförvaltningens buffert för att kostnadstäcka beslutet. 

Årsbidrag till föreningarna  

Borås Fotoklubb.  
Föreningen har under 2022 allt mer arbetat med föreläsningar för extern publik. 
Föreningens långsiktiga kulturarbete med att fotodokumentera utvecklingen av 
Borås Stads projekt ”Viskans Park” startades under 2022 och fortsätter 2023. 
Under 2023 fokuserar även föreningen på att driva studiecirklar för 
fotointresserade och publika föreläsningar för allmänheten. Föreningen söker 
30 tkr och beviljas bidrag på 27 tkr för 2023.  

Borås Orkesterförening  
Borås Orkesterförening bidrar till Borås kulturliv genom symfonikonserter för 
stadens publik. 

Föreningen har under 2022 betalat musiker under nuvarande minimiavtal och 
fått höjda omkostnader för repetitioner, marknadsföring och iordningställande 
av lokal. För 2023 planeras fem konserter med varierande innehåll. En av 
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konserterna riktar sig till målgruppen unga. Föreningen söker 1100 tkr och 
beviljas bidrag på 800 tkr för 2023.  

Borås Släktforskare  
Föreningen involverar både föreningsmedlemmar och andra intresserade.  

Föreningens verksamhet minskade kraftig under Coronatiden då ett stort antal 
medlemmar valde att lämna föreningen. De tänker nu satsa på 
marknadsföringsåtgärder för att rekrytera nya medlemmar.  

För att komma upp i minst tidigare nivå i medlemsantal. 

Föreningen söker bidrag på 50 tkr och beviljas 25 tkr för 2023.  

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening  
Föreningen bedriver kvalitativ verksamhet och arbetar med målgruppsarbete 
både för utställare och besökare. Föreningens mål är att utveckla kulturen i 
Borås Stad genom konstutställningar med etablerade konstnärer på olika nivåer 
i eget galleri. Målet för 2023 är att öka medlemsantalet med med fokus på unga 
konstnärer och publik.  

Föreningen söker 40 tkr och beviljas bidrag på 40 tkr för 2023. 

Bredareds Hembygdsförening  
Föreningens verksamhet är primärt inriktad mot att arrangera löpande 
aktiviteter under året i Bygdegården eller i bygden samt att driva museet Unos 
Djur.  

Föreningen söker 20 tkr och beviljas bidrag på 15 tkr för 2023.  

Bstreet  
Bstreet har ett tydligt ungdomsfokus och bedöms ha en potentiellt stödjande 
funktion för Borås övriga kulturliv. Inför 2023 står föreningen inför ökade 
lokalhyreskostnader. Förändrade regler gällande rapportering av studiecirklar 
slår hårt mot föreningen. Detta leder till minskade intäkter det kommande året. 
Föreningen söker 120 tkr och beviljas bidrag på 61 tkr för 2023.  

Club Jazz in Time  
Föreningen vänder sig till alla åldrar och har ambitionen att uppnå jämställdhet i 
samband programläggning och verksamhet. Föreningen arrangerar 8-10 
konserter per år och möter ökade omkostnader beträffande i första hand 
lokaler och orkesterarvoden. Föreningen söker 80 tkr och beviljas 50 tkr.  

Dannike Hembygdsförening  
Verksamheten består bland annat av öppet hus, grillkväll samt 
midsommarfirande. Föreningen hanterar skötsel av hembygdsgård och 
torpinventering i området. Föreningen söker 5 och beviljas bidrag på 5 tkr för 
2023.  

De Sju Häradernas kulturhistoriska förening  
Föreningen gör en viktig kulturhistorisk gärning i nära samarbete med 
Textilmuseet och bedriver en bred verksamhet med utvecklingsprojekt för 
Ramnaparken i samarbete med andra aktörer. En årsboksutgivning planeras 
inför 2023 vilket innebär kostnadsökningar. Föreningen söker 165tkr och 
beviljas bidrag på 100 tkr för 2023. 
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Fristads Hembygdsförening  
Föreningen bedöms bedriva en omfattande hembygdsverksamhet både 
pedagogiskt och med socialt fokus. Under 2022 har tre riktade satsningar gjorts 
för barnfamiljer och unga. Under 2023 fortsätter satsningarna för barnfamiljer 
och unga. I januari ska julen dansas ut vid ”Småstugorna” och under 
Mölarpsdagen kommer olika aktiviteter att göras för barn och unga. Föreningen 
söker 12 tkr och beviljas bidrag på 10 tkr för 2023.  

Gingri hembygdsförening  
Gingri hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet kring två stugor i 
Gingri by med flertalet sammankomster under året, dels för att locka nya 
besökare och dels för att öka gemenskapen i byn. Föreningen söker och beviljas 
bidrag på 5 tkr för 2023.  

Hedareds byalag  
Föreningen har till syfte att bevara och vårda en rad av kulturarvets byggnader 
och föremål. Vid alla aktiviteter är föreningens mål att nå ut till och engagera 
ungdomar, nyinflyttade och övriga intresserade i Borås samt närliggande orter. 
Föreningen söker 10 tkr och beviljas bidrag på 5 tkr för 2023.  

H.E.L.P Foundation  
Föreningen har till syfte att gynna afrikansk kultur i Sverige och att skapa 
interkulturella band mellan afrikanska och andra nationaliteter oavsett deras 
religion, tro, kön, hudfärg, fysisk förmåga eller funktionshinder, i samhället. 
Föreningen söker 38 tkr och beviljas bidrag på 20 tkr för 2023.  

Hemgården  
Föreningen Hemgården är ett betydande inslag i Borås kulturliv. De 
tillhandahåller och arrangerar olika typer av evenemang och kursverksamhet 
under ett och samma tak. De ingår och möjliggör även breda samarbeten inom 
Borås kulturliv. Under 2023 producerar föreningen en föreställning om Algots 
och Borås Textila historia. Föreningen vill även fortsätta att vara en kulturell 
mötesplats för alla åldrar året runt. De vill också arbeta med visionen att nå 
ungdomar. Föreningens söker 1 800 tkr och beviljas bidrag på 900 tkr för 2023. 

Jazz och Bluesföreningen Cookin´  
Föreningen har en stabil och välbesökt verksamhet av hög kvalitet som 
utvecklas årligen. Föreningen söker 80 tkr och beviljas ett bidrag på 70 tkr för 
2023.  

Kammarmusiken i Borås  
Föreningen bedöms utveckla sitt arbete kontinuerligt, bland annat genom nya 
samarbeten och programläggning. Föreningen har ökade kostnader för bl a 
konserter, musikgager och merkostnad för extern redovisningstjänst. 
Föreningen söker 90 tkr och beviljas bidrag på 80 tkr för 2023.  

Knalleslöjdarna  
Föreningen främjar, bevarar och utvecklar bygdens slöjdkunskap bland annat 
med kursverksamhet. För 2023 fokuserar Knalleslöjdarna på integrationen i 
civilsamhället och för dialoger med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. Detta 
med förhoppningen om ett vidareutvecklat samarbete som ska gagna 
målsättningen. Prioriterade fokusprojekt det kommande året är bl a en 
barnslöjdsgrupp och ett internationellt projekt som för tillfället planeras. I 
föreningens lokal bedrivs omfattande vävkurser. Föreningen söker 50tkr och 
beviljas bidrag på 20 tkr för 2023.  
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Kinnarumma Hembygdsförening  
Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet. De samarbetar med 
andra föreningar för att organisera kulturafton, julmarknad med mera. Inför 
kommande år satsar föreningen på verksamhet för målgrupperna barnfamiljer 
och ungdomar. Föreningen söker 9 tkr och beviljas bidrag på 5 tkr för 2023.  

Ljushult Hembygdsförening  
Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet och vill öka med nya 
öppna arrangemang för att hitta fler intresserade.  Föreningen söker och 
beviljas bidrag på 5 tkr för 2023.  

Ny Musik  
Föreningen är ett unikt inslag som tillgängliggör ett smalt program av hög 
kvalitet i stadens kulturliv. Föreningen söker 100 tkr och beviljas bidrag på 80 
tkr för 2023.  

Toarps hembygdsförening  
Toarps Hembygdsförening äger och förvaltar en Hembygdsgård i Hjortryd i 
Dalsjöfors. I byggnaderna förvaras en stor samling av föremål från bygden. Ett 
litet skolmuseum och en syverkstad finns i Hembygdsgården. Föreningen har ca 
450 medlemmar och ett brett ideellt engagemang för att underhålla 
byggnaderna och ordna programaktiviteter för allmänheten. 

Föreningen söker 20 tkr och beviljas 10 tkr.  

Föreningen Ålgården Konstnärernas Kollektivverkstad 
Föreningen utgör ett viktigt inslag i Borås kulturliv. Föreningen, som även har 
ett regionalt uppdrag, tillgängliggör verkstäder och utställningslokaler för 
konstnärer och arrangörer och bedriver residensverksamhet samt en betydande 
publik verksamhet. Under 2022 har föreningen b l a digitaliserat sin verksamhet 
genom förbättrad hårdvara och moderniserad mjukvara. Inför 2023 planerar 
föreningen att stödja konstnärerna i den digitala utvecklingen samt digitalisering 
av vernissagerna. Föreningen bedriver en Artist in Residence där internationella 
såväl som nationella konstnärer bjuds in och presenterar där sin konst för 
boråsarna. Föreningen söker 500 tkr och beviljas bidrag på 450 tkr för 2023.  

Hyresbidrag  

Hemgården  
Föreningen erhåller samma hyresbidrag som föregående år.   

I 15:s vänner 
Föreningen har sedan 2017 haft hyresbidrag som hanteras av Kulturnämnden 
då lokalen främst ska användas som museum.  

Flaménska  
Föreningen har samma hyreskostnad för 2023 som föregående år och som 
fastställts av Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Biblioteksmuseet  

Föreningen har en ökad hyreskostnad för 2023 som fastställts av 
Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Övrigt bidrag  

Åhaga erhåller ett årligt bidrag på 500 tkr enligt beslut från Borås Stads 
kommunstyrelse. 
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Beslutsunderlag 
1. Fördelning av föreningsbidrag 2023  

Samverkan 
FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diariuam@boras.se  
 
 

 

Viktor Åberg  
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

mailto:FF.diariuam@boras.se


Föreningsbidrag 2023 BESLUT
Verksamhet 48800 2022 2023

Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut

Borås Fotoklubb 30 10 10 30 27

Borås Orkesterförening 1 150 850 800 1 100 800

Borås Släktforskare 60 30 25 50 25

BOSK 40 35 40 40 40

Bstreet 60 60 60 120 61

Bredareds hembygdsförening 20 15 15 25 15

Club Jazz Intime 70 50 50 80 50

Dannike Hembygdsförening 5 5 5 5 5

De Sju häradernas kulturhistoriska 165 105 100 165 100

Fristads hembygdsförening 10 10 10 12 10

Fristads orkesterförening 10 5 5 0 0

Gingri hembygdsförening 5 5 5 5 5

Jazz och Bluesför. Cookin´ 75 70 70 80 70

Knalleslöjdarnas 50 30 20 50 20

Kammarmusiken i Borås 90 85 80 90 80

Kinnarumma hembygdsförening 9 5 5 9 5

Ljushults hembygdsförening 7 5 5 7 5

Ny Musik 100 75 75 100 80

Seglora hembygdsförening 5 5 5 0 0

Toarps hembygdsförening 0 0 0 20 10

Ålgården 450 450 450 500 450

Hedareds byalag 10 5 5 10 5

Åhaga 500 500 500 500 500 500

H.E.L.Projects Foundation 50 20 20 38 20

Rångedala hbf 8 8 8 9.6 8

Hemgården verksamhetsbidrag 1 800 900 900 1 300 900

Summa föreningsbidrag 4 779,0 3 338,0 3 268,0 4 336,0 3 291,0

Kulturstipendier 45 45 45 45 45

En snabb slant 60 60 60 60 60

Arrangemang/Projektbidrag 280 280 280 280 280

Summa kulturbidrag 385,0

HYROR

Hemgården hyra 410,0 410 410,0 375,4 375 375,4

I15:s Vänner, regementet 293 293 293 293 293 293

Flaménska gården 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2

Biblioteksmuseet 314,8 314,8 315,0 321,0 321,0 321,0

Summa hyror 1 088,2 1 059,6

Summa bidrag 11 031 4 811 4 741 10 117 4 736

Nämndbidrag 4 459 4 459 4 459,0 4 459 4 465

Differens 0 0 -282 -270



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Samar Jabri 
Handläggare 
033 357179 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-01-30 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00158 3.6.1.3 
 

  

 

Redovisning av 2022 års kulturbidrag (projekt- och 

arrangemangsbidrag och En Snabb Slant) 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Redovisningen av 2022 års bidrag, En snabb slant 

och Projekt-/arrangemangsbidrag.  

Ärendet i sin helhet 

För projekt -/arrangemangsbidrag uppgår antalet ansökningar till 18 stycken 

och utdelad summa är 156 023 kr under året 2022. Antalet ansökningar har ökat 

något och det totala beloppet för sökta medel är 379 650 kr. 2021 inkom det 14 

ansökningar och år 2022 totalt 18 ansökningar. Beviljade ansökningar för 2022 

är nio totalt, varav en av dem har skjutits fram till 2023. Totalt har fem 

ansökningar avslagits. Tre av dessa uppfyllde ej kriterierna, en på grund av 

ofullständig redovisning och en ansökan har fått avslag på grund av att medlen 

inte räckte till. Vidare har två ansökningar dragits tillbaka på grund av inställda 

evenemang.  

Två projekt som genomfördes hösten 2021, med det totala beloppet 26 000 kr 

betalas ut från budget 2022.  

För bidraget En snabb slant uppgår antalet ansökningar till 6 stycken och 

utdelad summa är 23 275 kr, under året 2022. Antalet ansökningar är betydligt 

färre i jämförelse med åren före pandemin covid-19. År 2019 var antalet 

ansökningar 19 stycken och 50 500 kr delades ut.  

I perspektiv av återväxten för arrangörer på kulturområdet är detta en 

alarmerande utveckling. Pandemin kan ha haft en inverkan på antalet 

arrangemang, men det är också tydligt att det finns ett behov hos ungdomar att 

få handledning. Detta gäller både handledning i planering, genomförande och 

uppföljning av evenemang såväl som handledning i ansökningsprocessen.   

En viktig fråga inför nästkommande verksamhetsår är hur stödet för unga 

arrangörer i form av lokaler och handledning kan utvecklas. Ungdomars eget 

skapande och arrangörskap är en viktig del i att göra kulturutbudet tillgängligt 

och relevant samt att säkerställa ungas deltagande och inflytande i kulturlivet.  
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Beslutsunderlag 

 

1. Sammanställning av ansökningar, En snabb slant 2022 

2. Sammanställning av ansökningar, Projekt- arrangemangsbidrag 2022 

 

Samverkan 

FSG 2023-01-25 

 

 

Viktor Åberg 

Ordförande 

Ida Burén 

Förvaltningschef 

 



Ansökningar Projekt-/Arrangemangsbidrag 2022

Event Sökt Beslut Beslut KN Delegation Beslut

Ansökan inkom Arrangör Projekt Tidpunkt belopp förslag datum Red Utbet

2021

2021-06-09 Wänga och Hugo produktion Ropa varg- filmprojekt     Höst 2021 10 000 6000 6000 x 2021-08-10 2022 2022-03-11

2021-11-10 Swedish afrikan gospel music konsert med gospelmusik 2021-11-27 30 000 20000 20000 x 2021-11-10 2021-12-02 2022-04-22

2022

2022-02-04 Albansk Kulturcenter Migjeni Sofra poetika 2022-04-02 20000 9800 9800 x 2022-03 -29 2022-05-06 2022-05-19

2022-03-07 Privatperson Technical developments - A fashion runway 2022-05-07 42500 0 0 x 2022-03-30 Avslagen Ej genomförd

 2022-04-27 EFS missionsförening Ekhagen live midsommarafton 2022 2022-06-24 51950 0 0 x 2022-06-10 Ans.drogs tillb. Ej genomförd

2022-05-03 HBF Westergyllen Midsommar ramnaparken 2022-06-24 20000 20000 20000 x 2022-06-10 Förlustbidrag Ej genomförd

 2022-03-18 Kinnarumma byalag Valborgmässofirandet 2022-04-30 10000 10000 7784 x 2022-03-18 2022-05-12 2022-05-19

2022-06-13 Förening Vida världen Borås körfest 2022-09-24 35000 35000 35000 x 2022-06-23 2022-10-07 202210-07

2022-06-01 Privatperson Varadisets sommarläger 18/7-21/7  22 21000 21000 11325 x 2022-06-23 2022-08-08 2022-08-24

2022-06-15 Iranska föreningen Mitt Borås- Delaktivitet 2022-08-13 8000 8000 5000                  x 2022-07-08 2022-09-13 2022-09-13

2022-06-30 Föreningen konstlivsjuhärad Konstrundan 7/10-9/10  22 5000 5000 5000 x 2022-08-18 Avslagen Ej genomfört

2022-07-11 Palestinsk vision förening Mitt Borås delaktivitet ( programpunkt på scen) 2022-08-13 47000 20000 20000                  x 2022-07-15 Ställdes in Ej genomfört

2022-08-13 Albansk Kulturcenter Migjeni Kulturevenemang i Borås  ”Albaner ett urfolk i Europa” 2022-11-08 17500 5300 5300 x 2022-09-15 2022-10-14 2022-10-26

2022-08-29 Privatperson Barcelona-Tranemo crossing, Tranemo jazzfestivl. 25/11-27/11 22  7000 0 0                  x 2022-08-31avslag utanf Borås Ej genomförd

 2022-09-14 Privatperson Konstfilm Vår 2023 19700 19700 19700 x 2022-10-07 Inväntas Ej genomförd

2022-10-04 Privatperson Lan på Borås Spelkonvention 4/11-6/11   22 3500 0 0 x 2022-10-04avslagn snabbslant Ej genomförd

2022-09-15 Palestinsk Visionsförening Inta Omri 2022-10-30 39500 39500 40814 x 2022-10-04 2022-12-08 2022-12-15

2022-10-17 Föreningen Vida världen Superkulturlördag 2022-11-19 57000 0 0 x 2022-10-26 Ej medel kvar Ej genomförd

2022-10-27 Privatperson Borås Lucia Kröning 2022-12-10 15000 15000 15000 x 2022-12-05 2022-12-15 2022-12-21

2022-11-21 Privatperson

 

Kvinnodagen
 

Vår 2023 10000 ej handlagt ej handlagt ej handlagt Ej handlagt

SUMMA SÖKTA BELOPP 419650

Godkänd SUMMA FÖRSLAG 208300

Avslagen SUMMA BEVILJAT 220723

Inställt / redovisning saknas 170000

Förlustbidrag -50723

Genomförande 2023

EJ UTBETALT STÖD 64700

Utbetalt 2022 156023

BUDGET

ÅTERSTÅR



Ansökningar, En snabb slant 2022

Sökt Beslut
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Samråd, Detaljplan för Hulta, Femman 43, Borås stad 

Kulturnämnden beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Hulta, Femman 43, Borås stad. 

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att ca nio bostäder uppförs på fastigheten 
Femman 43 i stadsdelen Hulta. Fastigheten är i nuläget planlagd för 
handelsändamål och inrymmer en rund (tolvkantig) byggnad kallad ”Rondo”, 
där det idag finns pizzeria och bilservice. Nybyggnationen förutsätter att Rondo 
rivs.  

Rondobyggnaden är ovanlig och karaktäristisk i sin form, och på så vis 
miljöskapande för denna del av Hulta. Den uppfördes 1964–1965, 
ursprungligen som livsmedelsbutik. Byggnaden besitter således kulturhistoriska 
värden, dels genom sin arkitektur, dels genom att ha fungerat som mötesplats 
och utmärkande byggnad under flera decennier. Rondo är emellertid inte 
utpekad i Borås Stads register över enskilda byggnader med höga 
kulturhistoriska värden, den ingår ej heller i någon utpekad kulturmiljö. Trots 
de värden som byggnaden besitter får det därför anses godtagbart ur 
kulturmiljöhänseende att den rivs, när helhetsbedömningen vägs mot behovet 
av bostäder. 

De nya bostadsbyggnaderna som föreslås, bedöms kunna smälta in adekvat i 
den befintliga bebyggelsestrukturen i kringliggande kvarter, vad gäller skala och 
höjd.  

Kulturnämnden förutsätter att adekvat dokumentation genom fotografering 
utförs innan byggnaden rivs.  
 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av cirka 9 
bostäder inom fastigheten Femman 43. Aktuell fastighet är 
sedan tidigare planlagd för handelsändamål. Inom området 
finns en byggnad kallad Rondo där pizzeria och bilservice 
idag finns. Planområdet omfattar cirka 2500 kvadratmeter. 
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1. Inledning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder inom fastigheten Femman 43.

I gällande översiktsplan återfinns planområdet inom katego-
rin övrig stads-/tätortsbebyggelse, vilket innebär komplette-
ring med bostäder och blandad användning utifrån specifika 
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och 
service. Planförslaget möjliggör förtätning och går därmed i 
linje med översiktsplanen. 

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Hulta precis nordöst om 
Högaredsrondellen i korsningen Trandaredsgatan och Höga-
gärdsgatan. Planområdets storlek är drygt 2500 kvadratmeter. 
Marken är privatägd. I detaljplanen blir fastigheten planlagd 
som kvartersmark för bostadsändamål. 

Gällande detaljplan
Aktuellt planområde omfattas av detaljplan (P698) antagen 
1978 som anger Handel i 1 våning. 

Preliminär tidplan
Samråd  1:a kvartalet 2023 
Granskning 3:a kvartalet 2023 
Antagande 4:a kvartalet 2023 
Laga kraft 1:e kvartalet 2024

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

Byggstart är beräknad till 2024.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Stadsdelen Hulta består av villor, radhus och kedjehus i en 
till 1 1/2 våningar uppförda på 1950-1970 talet.  Omkringlig-
gande bebyggelse domineras av småhus. I närområdet finns 
park och naturområden för rekreation. Cirka 800 meter från 
planområdet finns olika typer av service. Närmaste busshåll-
plats ligger söder om området längs med Trandaredsgatan. 
Hållplatsen trafikeras av busslinje 2. 

Befintlig bebyggelse
Aktuell fastighet utgörs av en karaktärsfull byggnad som fått 
sitt smeknamn från sin runda form ”Rondo”. Fastigheten 
ligger vid Högaredsrondellen centralt i Hulta och syns tydligt 
från Trandaredsgatan. Befintlig byggnad har historiskt utgjort 
närservice och innehåller idag en pizzeria och en bilservice. 

Som underlag för detaljplanen har en miljöinventering tagits 
fram för den befintliga byggnaden (Afry, 2022-10-21). I 
miljöinventeringen har det undersökts om det finns miljö- 
och hälsofarliga ämnen och material i byggnaden. Farligt 
avfall i form av bland annat asbest, bromerade flamskyddsme-
del, kork, kemikalier och elavfall förekommer i byggnaden. 
Vid rivning av byggnaden behöver farligt avfall sorteras ut i 
respektive fraktion och omhäntertas separat. 

Detaljplanens genomförande innebär att den befintliga 
handelsbyggnaden rivs och ersätts med nya bostäder. Vid 
rivning av byggnaden kan det komma att krävas en anmälan 
till den lokala byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 9 kap 16§, då rivningen kommer att generera farligt 
avfall. Åtgärderna får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
godkänt åtgärderna och startbesked erhållits.

Aktuellt planområde inom gällande detaljplan från 1978.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2016-03-21 i beslut § 139 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för fastigheten Femman 43.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 i beslut 
§ 107 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Femman 43, Rondo, Borås Stad, upprättad den 30 november 2022. 
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Översiktsbild. Det markerade området visar aktuellt planområde. 

Situationsplan över planområdet, med planerad exploatering inritad (Arkitektbyrån Design 2022). 
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Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022). 

Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022). 
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Ny bebyggelse
Planområdet planläggs som bostadsändamål. Planen möjlig-
gör för uppförandet av upp till nio bostäder i två våningar. 
Radhusen utgörs av två längor. Till varje bostad hör en terass 
och en lite uteplats i anslutning till entrén. 

Planförslagets komplementbygganden har en rund form, 
detta för att efterlikna formen av den gamla handelsbyggna-
den som står på platsen idag. I anslutning till komplement-
byggnaden skapas en gemensam gårdsyta. 

Den tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
befintlig bebyggelse vad det gäller skala och höjd. 

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget bidrar till en förändrad upplevelse av platsen 
eftersom att den karektaristiska runda byggnaden som finns 
i området idag kommer rivas. Närområdet domineras av 
bostäder och den runda byggnaden bryter idag av upple-
velsen i området. I och med byggnaden rivs och området 
omvandlas från ett verksamhetsområde till ett område med 
bostäder kommer även tillgängligheten och upplevelsen av 
området förändras till ett mer privat område. 

Den tillkommande bebyggelsen liknar omkringliggande 
bebyggelse vad det gäller gestaltning och volym vilket gör att 
att den kommer smälta in i området. 

Historik och kulturmiljöer 
Området kring den aktuella fastigheten Femman 43 började 
exploateras under sent 1950-tal när tidigare jungfrulig jord-
bruksmark planerades för småhusbebyggelse. Under perioden 
1958-1965 uppfördes ett stort antal småhus i närområdet 
kring den nu aktuella fastigheten. 

Den runda byggnad som finns på platsen idag uppfördes 
1964-65 efter ritningar från Svenska Riksbyggens Arkitekt-
kontor, i samarbete med arkitekt Yngve Steen, Stockholm. 
Byggnaden innehöll en Ica-butik som gick under namnet 
Rondo. Den ursprungliga verksamheten verkar endast ha 
fungerat fram till 1976 då förslag inkommer att bygga om 
delar av butikslokalen till pizzeria. Samtidigt togs en ny 
detaljplan fram som medgav att tre radhus fick byggas på 
delar av den tidigare butiksparkeringen. De nya radhusen 
uppfördes 1979 och fick en stor inverkan på helhetsintrycket 
kring butiksbyggnaden. Senare, troligtvis från tidigt 2000-tal, 
har byggnaden succesivt byggts om för att hysa en bilservice.  

Den tidigare butiksbyggnaden är inte utpekad som kultur-
historiskt värdefull i gällande Kulturmiljöprogram från 
år 2001. Den ingår inte heller som en del i någon utpekad 
bebyggelsemiljö.  

Bostäder 
Inom planområdet finns idag inga bostäder. Aktuell plan 
medger bostäder och upp till nio radhus tillsakpas. 

Arbetsplatser
Planen bidrar inte till att några nya arbetsplatser tillskapas.

Offentlig service 
Inom 1200 meters avstånd från planområdet ligger en för-
skola samt två grundskolor, Ekarängskolan och Trandared-
skolan. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns idag service i form av pizzeria och 
bilservice. I samband med detaljplanens genomförande kom-
mer verksamheterna då hela området planläggs för bostads-
ändamål.  
Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 1000 meter från om-
rådet. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant,med en liten höjdskillnad mot Tran-
daredsgatan. I bygglovsskedet säkerställs att byggnaderna 
utformas så att de är tillgängliga. 

Bild från 1960-talet som visar omkrinliggande småhusområde. 

Bild från 1960-talet som visar en översikt över området. Planområdet och 
byggnaden Rondo syns längst ner i högra hörnet.
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Ljus- och skuggförhållanden
På nästa sida presenteras en solstudie av den del av plan-
området som skall exploateras. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
sommarsolstånd (25 juni) och vårdagjämning (20 mars). 

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader 
och omgivning. Den största delen av skuggning från ny 
bebyggelse faller inom egen fastighet. Bedömningen är att 
den planerade bebyggelsens bidrar till större skuggning för 
planområdet jämfört med skuggningen inom området idag. 
Ytor utanför planområdet kommer marginellt skuggas i större 
utsträckning än idag.  

För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

3. Gator och trafik

Gatunät
Trandaredsgatan som är belägen söder om plaområdet är en 
betydande länk för hela stadens vägnät. Trandaredsgatan är 
den väg som kopplar samman riksväg 40 och riksväg 41 och 
leder till stadsdelen Hulta där planområdet är beläget.  

Högaredsrondellen ligger precis söder om planområdet. 
Cirkulationsplatsen utgör en korsning av Trandaredsgatan, 
Högagärdsgatan och Storegårdsgatan. Väster om området går 
Högagärdsgatan som leder norrut till Hultamotet. Norr om 
området går Kryddgårdsgatan som är en mindre lokalgata. 

I samband med den nya bebyggelsen som detaljplanen 
möjliggör påverkas inte det befintliga vägnätet i området.

Gång- och cykeltrafik
Längs omkringliggande gator finns trottoarer för gångtrafi-
kanter. Längs Trandaredsgatan finns en bredare gång- och 
cykelväg. 

På kvartersmark avsedd för bostäder ska cykelparkeringar 
anordnas. Enligt Borås Stads parkeringsregler finns också 
riktlinjer gällande cykelparkering. För den här planen gäller 
25 cykelpkaringar/ 1000 kvm BTA, vilket innebär 24,6 
cykelparkeringar för det aktuella planområdet. 

För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parke-
ringstalen är tvådelade. Det innebär att 30 % av cykelpar-
keringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller 
max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska 
finnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller 
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme 

Översikt över gatunätet i området, planområdet markerat med röd streckad linje.

Bilväg

Gång- och cykelväg

Planområdet

Trandaredsgatan

Högagärdsgatan Kryddgårdsgatan

Park
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för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhets-
förråden om avståndskraven uppfylls. Då det här planområ-
det endast är cirka 50x50 meter kommer all cykelparkering 
finnas på bekvämt avstånd från bostaden.  

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Högagärdsgatan som ligger cirka 
80 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras med buss-
linje 2 som har halvtimmers-trafik i rusningstid måndag-fre-
dag. På helgerna trafikeras inte hållplatsen. Busshållplatsen 
Hansinggatan som ligger cirka 500 m från planområdet 
trafikeras av busslinje 8. På cirka 15 min promenadavstånd 
finns även busshållplats Hultasjön som trafikeras av busslinje 
6. Restiden till Borås resecentrum är cirka 25min. 

Biltrafik och bilparkering
Enligt Borås stads parkeringsregler är utgångspunkten att 
exploatören i första hand ska lösa parkeringsbehovet inom 
den egna fastigheten. Parkeringstalen för bil som anges i 
reglerna är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav som 
ställs går att reducera om exploatören åtar sig att göra åtgär-
der som skapar goda förutsättningar för andra resval än bil.

Parkeringsplatserna enligt planförslaget anordnas som 
samlad markparkering inom fastigheten. 

Bedömningen är att ingen separat trafikutredning behöver 
tas fram för planen eftersom att planen endast medger en 
mindre utbyggnad av bostäder. Den föreslagna exploate-
ringen förväntas därmed inte bidra med någon betydande 
trafikökning i området och förväntas inte påverka det statliga 
vägnätet negativt. Då det idag finns pizzeria och bilverkstad 
inom området förekommer även trafik till och från området 
redan i dagsläget. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 

För att ta sig med bil från planområdet till Borås centrum 
eller i riktning mot Ulricehamn belastas framförallt Hulta-
motet respektive Brämhultsmotet. Den största påverkan 
förväntas på Hultamotet, eftersom de flesta resor förväntas 
gå i riktning mot Borås centrum. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom 
att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra 
gång- och cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmed-
elsbutik, arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre.

Foto från området. 

Foto från området. 

Foto från området. 

Foto från området. 
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Befintligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafikökningen som förslaget innebär och bibehåller därme 
god framkomlighet.  

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

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

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

Angöring och utfarter
In och utfart från planområdet lokaliseras mot Kryddgårds-
gatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs av planområdet.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Planområdet är sedan tidigare anlutet till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp. Efter planens genomförande 
kommer den nya exploateringen även anslutas till kommuna-
la ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Detaljplanen innebär en förtätning med förändrad markan-
vändning i ett redan exploaterat område. Den föreslagna 
exploateringen får inte bidra till ett högre flöde av dagvatten 
från planområdet till omkringliggande fastigheter jämfört 
med innan exploateringen. 

Dagvattenåtgärden ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter exploateringen ska fördröja dagvatten inom 
planområdet och inte avleder mer dagvatten än motsvarande 
maxflödet vid ett 10-års regn, jämfört med befintliga förhål-
landen, innan det avleds till allmänna dagvattenledningar. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
tio minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flödet skall utjämnas inom planområdets 
kvartersmark innan det avleds till dagvattenledningsnätet.

Till granskning kommer en dagvattenutredning tas fram för 
att främst studera påverkan på grundvattnet. 

I plankartan finns en upplysning om att det ska finnas 
möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Berörd exploatör ska inför exploatering av planområdet 
kontakta Borås Energi och Miljö för information om de 
tekniska förutsättningarna och krav avseende dagvattenhan-
teringen för planområdet.

Värme
Det finns möjlighet att försörja området med fjärrvärme. 

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

En teleledning inom planområdet kommer behöva flyttas för 
att anpassas till planförslagets placering av byggnaderna. 

Avfall  
Avfallshanteringen kommer ske i, ett för området, gemen-
samt miljörum. Avfallsbilen kommer stanna på Kryddgårds-
gatan.   
 
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
Vid ansökan om bygglov ska en en fungerande och godkänd 
avfallslösning redovisas. 
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5. Mark

Natur och biologisk mångfald
Planområdet har begränsat med grönytor. Den största delen 
av marken består av hårdgjorda ytor. Bedömningen är därmed 
att inga betydande naturvärden finns inom planområdet. 

Rekreation och kulturlandskap
I och med att området idag utgörs av verksamheter där en 
stor del av området är parkering innebär att området inte 
används för rekration idag. 

Precis nordväst om planområdet finns ett grönområde där det 
finns två lekplatser: Högagärdet och Västergärdet. Söder om 
Hulta, ca 1200 meter från planområdet ligger friluftsområdet 
Kransmossen. Kransmossens idrottsplats har tillgång till 
friluftsgård, elljus- och skidspår. Vid idrottsplat sen finns ett 
flertalet motionsslingor och tillgång till bland annat utegym, 
hinderbana, boulebana och grillplatser.  

Inom  planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar 
eller fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
Mellan planområdet och Trandaredsgatan finns en trädallé 
som är biotopskyddad. Trädallén kommer inte påverkas av 
planens genomförande eftersom den ligger utanför planom-
rådet. Det är dock viktigt att se till att allén inte påverkas 
negativt under byggtiden. Påverkan på alléer kräver dispens 
från Länsstyrelsen. 

Bedömningen utifrån utredningarna från omkringliggande 
områden är att de marktekniska förhållandena inom området 
är relativt goda, och bedömningen är att byggnader i en-två 
våningar kan grundläggas med platta på mark. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. På normalriskområde rekommenderas 
att nya byggnader ska uppföras radonskyddande, det vill säga 
en grundkonstruktion som inte har uppenbara otätheter mot 
markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och eventuella 
källarytterväggar tätas.

Förorenad mark
Som underlag för detaljplanearbetet har en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning (COWI, 2022-10-24) tagits 
fram för planområdet. Genomförd översiktlig miljöteknisk 
undersökning inom planområdet visar på att det inte 
förekommer halter av organiska ämnen (alifater, aromater, 
BTEX och PAH) i jordlager. Utförd undersökning baseras på 
stickprovstagning vilket innebär att det inte kan uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma i andra delar av planområ-
det eller i djupare jordlager. 

I utredningen har även grundvattnets kvalitet undersökts. 
På fastighetens västra sida installerades ett grundvattenrör 
(CWM02) i samband med undersökningen. I detta rör 
påträffades halter av aromater >C8-C10, toulen, xylener 
samt samtliga tre grupper av PAH. Dessa sex parametrar 
överskrider riktvärden för exponeringsvägar med avseende 
på miljörisker i ytvatten. 

Under ett platsbesök i byggnaden på fastigheten noterades det 
att bottenplattan utgjordes av ett poröst betong/cementlik-
nande material med sämre bärförmåga. Eventuella spill från 
verksamheten kan därmed sjunkit djupt ned i bottenplattan 
via sprickor som uppstått och förorenat marken under 
byggnaden. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
de halter som har påträffats i grundvattnet.

Påträffade föroreningshalter i grundvatten ses inte som ett 
hinder för kommande exploatering av fastigheten. Detta 
eftersom halterna, trots att de är över jämförda riktvärden, 
är relativt låga. Djup till grundvattnet är strax över 2 meter 
under markytan vilket innebär att mycket av nu påträffade 
halter kommer avdunsta i ångtransporten upp mot markytan. 
Dagens byggmetoder är dessutom relativt täta. 

En fördjupad markundersökning, en riskbedömning och en 
dagvattenutredning kommer tas fram till granskningsskedet 
för att få en utförligare bild av föroreningssituationen inom 
området. 

Foto på allén. 
 
Grönområdesplan 
Planområdet är inte utpekat i grönområdesplanen. 

Geoteknik och Radon
Enligt SGU:s kartvisningstjänster utgörs planområdets 
marklager i de yttre skiktet av sandig morän och berggrun-
den består av granitisk gnejs. Jorddjupet är 3-5 meter inom 
området.
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Halterna i grundvattnet kommer även behöva övervakas 
i samband med de markarbeten som skall genomföras i 
samband med exploateringen. 

I plankartan regleras med följande bestämmelse: ”Start-
besked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning”.

Enligt paragraf 28 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd behöver en anmälan upprättas 
med anledning av nu påträffade föroreningar i grundvattnet.  

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor och gräsmattor. I och med genomförande av planförsla-
get väntas andelen hårdgjorda ytor bli relativt likvärdig med 
vad det är idag, även om större del av området kommer vara 
bebyggd.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så 
att lågpunkter och instängda områden undviks samt att 
marken höjdsätts så att vatten, både dagvatten och skyfall, 
ges möjlighet att avrinna från byggnaderna. För att tillse att 
utgående vattenflöde från området, som föreslås anslutas till 
kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört med 
befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med hjälp 
av fördröjningsmagasin.

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

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB). Planområdet bedöms 
inte försvåra möjligehten att nå beslutad miljökvalitetsnorm 
då områdets och storlek har försumbar betydelse. Det 
aktuella planområdet är dessutom redan ianspråkstaget och 
till stor del hårdgjort.

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

Grundvattnet på platsen kommer påverkas positivt i och 
med planförslaget då genomförandet av planen innebär att 
föroreningshalerna i grundvattnet ska utredas vidare samt 
åtgärdas.

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder längs med 
Trandaredsgatan på mark som idag är ianspråkstagen för 
verksamheter. Att området bebyggs med bostäder kommer 
sannolikt innebära att området upplevs som mindre ovårdat 
med mindre sly. Planförslaget innebär att fler människor bor i 
området ökar antalet människor som visats inom området på 
kvällar vilket kan bidra till att öka trygghetskänslan i närom-
rådet. Samtidigt bidrar planförslaget till att en mötesplats, 
som pizzerian utgör idag, försvinner från området.  

8. Störningar på platsen

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det 
är även långt till andra farliga verksamheter som behöver 
skyddsavstånd. Ytterligare utredningar bedöms inte nödvän-
diga.

Buller och vibrationer
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och 
därför har en bullerutredning (Sjökvist teknik, 2022-10-19) 
tagits fram. Med hjälp av utredningen visas förslag på hur 
området kan bebyggas så att risken för att människor blir 
störda av buller minimeras. 

Sydväst om planområdet går Trandaredsgatan som bedöms 
trafikeras av ungefär 7 200 fordon per dygn år 2040. Höga-
gärdsgatan, sydväst om planområdet, bedöms trafikeras med 
ungefär 3 000 fordon per dygn. De prognostiserade trafik-
mängderna ligger till grund för beräkningar av bullernivån 
från trafik. 
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Resultatet från bullerutredningen visar att det aktuella 
byggnadsförslaget underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
för samtliga bostadsfasader vilket innebär att riktvärdes för 
ekvivalent ljudnivå uppfylls. 

Enligt kravet i Svensk författningssamling, SFS 2015:216 
ska varje bostad ha tillgång till en uteplats där ljudnivå från 
trafik får vara högst 50dBA. Max ljudnivå från trafik får vid 
samma uteplats vara högst 70dBA och överskridas högst 5 
gånger per timme. Resultatet från bullerutredningen visar att 
flera bostäder saknar möjlighet att enkelt ha en sådan uteplats 
vid egen fasad. För att leva upp till förordningens riktlinjer 
behöver därför en gemensam uteplats som alla bostäder har 
tillgång till och där kravet uppfylls byggas inom planområdet. 

I plankartan regleras det med bestämmelsen m1: ”Varje 
bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där föreskrivna 
riktvärden för buller för uteplats klasas.

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

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

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftför-
oreningshalten 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 kommer inte 
heller överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts 
i detaljplanen.

9. Planbestämmelser

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att bostäder får 
byggas inom planområdet, även bostadskomplement ingår i 
användningen. 

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark 
Inom planområdet finns det en bestämmelse om att delar 
av marken inte får bebyggas. Mark som inte får förses med 
byggnad är markerat med prickar i plankartan. 

h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter. Högsta 
nockhöjd på byggnadsverk beskriver höjden från marken till 
yttertakets högsta del. 

h2 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 4 meter. 

m1 Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där 
föreskrivna riktvärden för buller för uteplats klaras. 

o1 Största takvinkel är 15 grader. 

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot syd och öst.

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå vid fasad mot syd och öst. Vid 
flera av bostädernas fasader överskrids ljudnivån på högst 50 dBA för uteplats. 

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot väst och nord.

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väst och norr. 
Vid flera av bostädernas fasader överskrids ljudnivån på högst 50 dBA för 
uteplats. 
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark. 
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f1 Komplementbyggnad för gemensamma utrymmen såsom 
miljörum och cykelrum ska utföras i en rund form.  
 
Planbestämmelsen finns för att knyta an till den befintliga 
runda byggnaden som finns på platsen idag och som kommer 
rivas i och med planens genomförande. En komplement-
byggnad som är rund till formen, och som tillsammans med 
en anlsutande pergola skapar en hel cirkel, gör att platsens 
karaktär och uttryck, i form av en rund byggnad, bevaras. 

e1 Största byggnadsarea är 660 m2 för huvudbyggnad. 

e2 Största byggnadsarea är 130 m2 för komplementbyggnad. 

a1 Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning. 

10. Övergripande beslut

Vision 2025
År 2012 antogs visionen Borås 2025 av kommunfullmäktige. 
Visionen innehåller ett flertal strategier som kommunen har 
som mål att uppnå till år 2025. Bland annat att Borås ska vara 
en plats där människor möts och att Borås ska vara ekologisk 
hållbarhet lokalt och globalt. Detaljplanen bidrar till visionen 
genom att planen möjliggör förtätning av bostäder inom ett 
område som redan är ianspråkstaget.

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Planområdet ligger inom området som benäms övrig stads-/
tätortsbebyggelse. Det innebär att området idag utgörs av 
övervägande bostäder med inslag av annan användning. 
Översiktsplanen medger komplettering med bostäder och 
blandad användning utifrån specifika förutsättningar och i 
lägen som stärker lokal handel och service. Då planförslaget 
innebär förtätning av bostäder överensstämmer förslaget 
med översiktsplanen.  

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljök-
valitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. 

I de nationella miljömålen finns God bebyggd miljö som 
berör planering av nya bostäder. Riksdagens definition av 
miljömålet God bebyggd miljö – ”Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpas-
sat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas”. 

Planförslaget bidrar till att uppnå målet ”God bebyggd 
miljö”. I och med att planen möjliggör förtätning av bostäder 
i ett befintligt område med närhet till service, skolor  och 
förskolor samt grönområde finns positiva förutsättningar för 
att skapa en god boendemiljö i området. 

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

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs på grund av att 
bostäderna som tillåts i detaljplanen endast bedöms ha en 
mycket lite påverkan på miljön. Undersökningen har dock 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen: 

• Utreda markmiljön för att studera om det finns markför-
oreningar. 

• Utreda om det planerade bostäderna kommer bli bulle-
rutsatta. 

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark på sin fastighet. För Husarvid AB som är 
exploatör innefattar det byggnation av radhus. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4, Teknisk försörjning.

Avtal
Ett plankostnadsavtal finns tecknat mellan exploatör och 
Borås Stad. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i november 2022. Följande ledn-
ingsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet.

 » Borås Energi och Miljö AB
 » Borås Elnät AB
 » Borås Stad - Tekniska förvaltningen 
 » Splitvision AB
 » Skanova AB

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska utfö-
raren 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
Omgivande gator har kommunalt huvudmannaskap.

Fastighetsägare
Planområdet omfattar fastigheten Femman 43 som ägs av 
exploatören.

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 som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av 
kommunen. 

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgift då ny 
fastighet ansluts till elnätet. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgift då ny fastighet inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet. 

Kostnader som kommer belasta exploatören:

 » Eventuell flytt av teleledning. 
 » Avgifter som framgår av plankostnadsavtalet. 
 » Anslutningsavgifter till fibernätet, eventuella fjärrvär-

meledningar och allmänna VA-nätet. 

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig 
den eventuella värdeökning av fastigheten Femman 43 som 
detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
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Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att översända Kulturnämndens lokalbehov till 
Lokalförsörjningsnämnden enligt bilaga Lokalbehovsplan 2024-2028.  

Ärendet i sin helhet 
Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2024-2028 pågår. 
Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska nämnderna lämna in sina 
lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2022.  

Följande förändringar har skett när det gäller Kulturnämndens lokalbehov från 
Lokalresursplan 2022-2030, planperiod 2023-2025; 

• Kulturhuset entré; investeringsmedel har beviljats för ombyggnad av 
den stora entréhallen med reception. Utredningsarbetet påbörjas under 
2023.  

• Klusterhuset i Nornan 1, lokalen är uppsagd från våren 2024, ny lokal 
eftersöks och arbetsgrupp har bildats för detta.  

• Kristinebergs mötesplats, lokalen är uppsagd från hösten 2023, tillfällig 
lokal för biblioteket under evakueringstiden är Lorensbergsgården. LFF 
har i uppdrag att leta ny lokal till Mötesplatsen.  

• Stadsteatern och Konstmuseet behöver nya förråd för skulpturer och 
rekvisita, LFF presenterar inom kort förslag på sådan. 

• Konkretiserat arbete påbörjas gällandes behov av en fysisk scen för 
populärmusik i Borås, som kan husera arrangemang med en stående 
publik i storleken 300–500 personer, enligt förstudie dnr KUN 2018-
00137. 

 
Kulturnämndens pågående lokalbehov beskrivs i bilagd lokalbehovsplan, 
kapitel 3 ”Övergripande nulägesanalys” samt mer detaljerat i kapitel 5 
”Förändrade behov”.        
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1. Lokalbehovsplan 2024-2028 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

Anvisning 
 

Här ska befolkningsprognosen från Strategisk samhällsplanering redovisas 

3 Övergripande nulägesanalys 

Borås växer och det råder idag ett stor tryck på bla mer verksamhetsmark, fler bostäder och förbättrad 
infrastruktur. Flera nämnder är involverade för att möjliggöra och bidra till denna tillväxt. Exempel är 
den planerade stadsdelen Gässlösa, Viskans park, strukturskiss Norr samt Strukturskiss Västra centrum. 
Kulturnämnden följer och deltar i samhällsbyggnadsprocesserna utifrån uppdraget att stödja 
medborgarnas behov av kulturens verksamheter i nya stadsdelar, i första hand genom samverkan och 
samlokalisering med andra verksamheter. 

Kulturnämnden behöver finnas med i stadsbyggnadsbesluten som påverkar var biblioteksverksamheten 
ska lokaliseras när staden växer. Det gäller även besluten om vilka förvaltningsövergripande 
Mötesplatser som ska utvecklas och/eller etableras, där framför allt biblioteken men även Kulturskolan 
har möjlighet att bedriva verksamhet. Samma sak gäller vid beslut om renovering och nybyggnation av 
skollokaler. I de fall skollokalen även ska vara en plats för fritidsintressen efter skoltid, finns det mycket 
att vinna på om specifika kulturpedagogiska lokalbehov är identifierade tidigt i byggprocessen. Det kan 
handla om att ett par rum i en larmzon byggs med bra akustik och att det finns ett närliggande förråd 
för utrustning och instrument. 

När det gäller bibliotekens lokaler pågår ständigt någon förändring. Biblioteket som ingår i 
Mötesplatsen Kristineberg kommer evakueras till tillfälliga lokaler på Lorensbergsgården, då 
Mötesplatsverksamheterna har blivit uppsagda från nuvarande lokaler. Biblioteket på Sjöbo driver 
verksamheten från en fd pizzeria i väntan på att ombyggnation av Mötesplats Sjöbo ska bli färdigt till 
2024. 

Utvecklingsarbete med Meröppet pågår. Meröppet innebär att biblioteket utökar sin service till 
låntagarna och besökarna genom att hålla öppet fler timmar men utan bemanning. Under våren 2023 
planeras Meröppet för Viskafors bibliotek, på tur står sedan Byttorps bibliotek, Sjöbo bibliotek och 
eventuellt Sandareds bibliotek, beroende på lokalsituation. För Sandareds del utreds just nu 
förutsättningarna tillsammans med skolan. Kulturförvaltningen följer även frågan med ny skollokal i 
Dalsjöfors, om den nya skolan kan vara en lämplig plats att samlokalisera biblioteket i, med fördelen 
också att det är en kommunägd fastighet. 

Utredningsarbetet med ett nytt Art Center pågår. LFF genomför nu förstudie kopplat till platsen 
Krokshallsberget och Kulturförvaltningen upphandlar aktör för att ta fram en behovs- och 
funktionsanalys för ett nytt Art Center oavsett placering i staden. 

Under 2023 kommer även Borås konstmuseum redovisa uppdraget om nya ändamålsenliga lokaler för 
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konstsamlingen. Parallellt pågår i närtid, genomförandet av akuta åtgärder i nuvarande museilokaler. 
Museets samling av skulpturer ska flytta till nya förråd enligt ett föreläggande från SÄRF för att uppfylla 
kravet på en egen brandcell i brandteknisk klass, och arbetsmiljön, tillgängligheten samt säkerheten 
förbättras genom att nya lås och dörrar mm kommer på plats. 

I budget 2023 erhöll Kulturnämnden investeringsmedel så att Kulturhusets stora entréhall med 
reception ska kunna byggs om så att arbetsmiljön för personalen förbättras och att entrén till 
Konstmuseet blir mer tydlig ur ett besöksperspektiv. Arbetet kommer påbörjas under 2023 med ett 
utredningsarbete eller förstudie. 

Arbetet för att verka för en levande musikscen där många aktörer kan samverka, behöver konkretiseras 
under året. Det finns ett konstaterat behov av en fysisk scen för populärmusik i Borås, som kan husera 
arrangemang med en stående publik i storleken 300–500 personer, enligt förstudie dnr KUN 2018-
00137. 

Under våren 2024 kommer Kulturförvaltningens medarbetare som arbetar i Klusterhuset 
Administrationsbyggnaden i kvarteret Nornan 1 att flytta, i samband med att utvecklingen av Campus 
Bäckäng ska påbörjas. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att hitta nya 
arbetsplatser och möteslokaler för verksamheten. 

Under 2023 planerar Kulturförvaltningen att göra framställan om att renovera och upprusta 
personalutrymmen på Biograf Röda Kvarn och att tillgänglighetsanpassa Kulturskolan lokaler i 
Musikens hus i Fristad. 

För museibyggnaderna på Borås Museum i Ramnaparken krävs ett kontinuerligt underhåll för att 
upprätthålla de kulturhistoriska värdena, även det enligt plan. 

Stadsteatern kommer flytta sitt rekvisitaförråd under året på grund av uppsägning av nuvarande förråd. 
Stadsteatern har också ett mera framtida lokalbehov, att utöka verksamheten med en Blackbox för att 
mer flexibelt kunna repetera samtidigt som föreställningar spelas på Stora scenen. Hur och var denna 
byggs behöver utredas vid senare tillfälle. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Hässlehuset, 
Våglängdsgatan 5 

Mötesplats, kulturskola, 
bibliotek, fritidsgård 

      

Antal platser i området        

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Kulturhuset, Sturegatan 
39-41, Schelegatan 4 

Borås Stadsteater (2 
scener) Borås 
Konstmuseum (med 
magasin) 
Stadsbibliotek. Öppna 
utställningsytor och 
biljettkassa/reception. 

      

Klusterhuset, Sturegatan 
28 

Kontor, mötesrum och 
lunchrum 

      

Fullmäktighehuset, 
Sturegatan 36-42 

Biblioteksmuseum       

Röda Kvarn, 
Västerbrogatan 15 

biograf, huset byggt 
1920 

      

Simonsland, 
Textilmuseet, 
Skaraborgsvägen 501 

Museiverksamhet, 
kontor, verkstad, butik 

      

Antal platser i området        

4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Bibliotek Dalsjöfors, 
Stationsvägen 2 

Bibliotek, mötesplats, 
fritidsgård 

      

Museum, Stationsvägen 2 lokal       

Magasin, Stationsvägen 2 Magasin/lager       

Antal platser i området        

4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Musiken Hus, Stora 
vägen 4 , Fristad 

Klassrum, lokaler och 
kontor 

      

Skogslid, Gamla 
kyrkvägen 7 

Bibliotek       

Antal platser i området        
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4.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Centrumhuset 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 

Bibliotek, mötesplats, 
fritidsgård 

      

Hållingsgatan, lagerlokal lagerlokal       

Lorensbergsgården Tillfälligt bibliotek då 
nuvarande lokal är 
uppsagt av 
fastighetsägaren 

      

Antal platser i området        

4.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Borås Museum, 
Ramnaparken, Parkgatan 
29 

Museiverksamhet på 
sommaren, aktiviteter i 
museet och i 
Ramnaparket 

      

Norrbyhuset, Västra 
Nygatan 52 

Bibliotek, mötesplats       

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 2 

Renoverade lokaler, 
inflytt vinter 2023 

      

Antal platser i området        

4.7 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Nytt konstmuseum Utredning om nytt 
museum/Art Center är 
klar som visar på 
konstmuseets 
lokalbehov och 
anpassningar. Fortsatt 
arbete pågår. 

      

Klimatanpassade 
magasin 

Konstmuseet samlingar 
behöver förvaras 
bättre. 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Förrådslokal Ny uppvärmd 
förrådslokal till 
Konstmuseets 
skulpturer 

      

Scen för populärmusik Ny scen för 
populärmusik 

      

Antal platser i området        

4.8 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Sandgärdsskolan, 
Alingsåsvägen 8 

Bibliotek, mötesplats       

Segloravägen Viared, 
Segloravägen 32 

Lager Stadsteatern       

Antal platser i området        

4.9 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Bibliotek Sjöbo, Sjöbo 
Torg 7 

Ombyggnad pågår, 
inflytt vinter 2024 

      

Antal platser i området        

4.10 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 36 

Bibliotek, mötesplats       

Antal platser i området        

4.11 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Viskaforsskolan, 
Varbergsvägen 

Bibliotek, mötesplats       

Antal platser i området        

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Kulturhuset, 
Sturegatan 39-41, 
Schelegatan 4 
Museum, teater, 
bibliotek, 
utställningsytor i 
foajén 

Behov av 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

      

Klusterhuset, 
Sturegatan 28 
Kontor, mötesrum, 
lunchrum 

Nytt behov       

Röda Kvarn, 
Västerbrogatan 15 
biograf 

Renovering / 
Upprustning 

      

Summa        

Kulturhuset, Sturegatan 39-41, Schelegatan 4 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Kulturhusets stora entréhall med reception byggsom så attarbetsmiljönför personalen förbättras och att 
entrén till Konstmuseet blir mer tydlig ur ett besöksperspektiv.För projektetavsätts 3,0 mnkr varav 0,5 
mnkrberäknasförbrukasunder2023. 
 
Konstmuseet byter till nytt låssystem inkl nya dörrar samt ny entrédörr2023, baserad på framställan 
som skickades till LFF sommaren 2021. 
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Stadsteatern en black box-repetitionsytor för att frigöra lilla och stora scenen. En varm lagerlokal för 
scenografi, dekor och rekvisita. - Avvakta beslutet om konstmuseets framtid. 
 
Utomhus 
Konstmuseetm breddning av lastintag (framställan till LFFsommaren 2021) 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

Klusterhuset, Sturegatan 28 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Lokalen är uppsagd från våren 2024. En arbetsgrupp söker ny lokal 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

Röda Kvarn, Västerbrogatan 15 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Ombyggnad och upprustningsbehov av personaltoalett och personalutrymmen 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

5.2 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Musiken Hus, Stora 
vägen 4 , Fristad 
Klassrum, lokaler och 
kontor 

Renovering / 
Upprustning 

      

Summa        
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Musiken Hus, Stora vägen 4 , Fristad 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Renovering/upprustning och tillgänglighetsanpassning 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

5.3 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Centrumhuset 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 
Mötesplats, bibliotek 

Nytt behov       

Summa        

Centrumhuset Kristineberg, Kristinegränd 3 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Lokal uppsagd från hösten 2023. Evakuering till tillfällig lokal, Lorensbergsgården. LFF har fått 
uppdrag att leta ny lokal till mötesplatsen 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
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5.4 Odefinierat område 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Nytt konstmuseum 
Utställningslokal/konto
r/magasin 

Behov av 
byggnation 

      

Klimatanpassade 
magasin 
Lagerlokal, lämpad för 
konstsamling 

Nytt behov       

Förrådslokal 
Förrådslokal 

Nytt behov       

Scen för 
populärmusik 
Scen 

Nytt behov       

Summa        

Nytt konstmuseum 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Behov av mer ändamålsenliga utställningslokaler för samtidskonst. Uppdrag från fullmäktige har 
återrapporteras och nytt uppdrag om förstudie inleds under våren 2023. 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

Klimatanpassade magasin 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Behov av ändamålsenliga lokaler för Konstmuseets samlingar 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
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Förrådslokal 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Uppvärmd förrådslokal för Konstmuseets skulpturer. 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

Scen för populärmusik 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
I en förstudie (dnr KUN 2018-00137) som genomförde under 2022 konstateras behov av en fysisk scen 
för populärmusik i Borås. Scenen ska kunna husera arrangemang med en stående publik i storleken 
300–500 personer och driftas i samverkan med olika aktörer. 
 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

5.5 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Sandgärdsskolan, 
Alingsåsvägen 8 
Förskola, bibliotek 

Behov av 
byggnation 

      

Summa        

Sandgärdsskolan, Alingsåsvägen 8 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Ombyggnation av entré till Sandareds bibliotek för att det ska bli meröppet, Kulturförvaltningen fick 
äskade medel till detta i Budget 2023. 
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Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

5.6 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Bibliotek Sjöbo, 
Sjöbo Torg 7 
bibliotek, mötesplats, 
fritidsgård, mötessal 
(200 personer) 

Pågående 
byggnation 

      

Summa        

Bibliotek Sjöbo, Sjöbo Torg 7 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Ombyggnation pågår, förväntas klart 2024 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 

5.7 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 36 
Förskola, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

      

Summa        
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Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Inomhus 
Underhåll och anpassning 
 
Utomhus 
 
 
Utökning/Avetablering 
 
 



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ida Burén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2023-01-30 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00154 1.3.1.1 
 

  

 

Plan för Kulturnämndens arbete 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna plan för kulturnämndens arbete 2023. 
 
Kulturnämnden beslutar också att alla nämndledamöter, från föregående 
mandatperiod samt ny mandatperiod genomgår miljöutbildningen. 

Ärendet i sin helhet 
Introduktion 

2023 inleds en ny mandatperiod och en ny Kulturnämnd tillträder. En del 
ledamöter har suttit i Kulturnämnden tidigare, och flera är nya. Detta inledande 
år av mandatperioden kommer därför ägnas åt att introducera de nya 
ledamöterna, samt att skapa en nämndgemensam bild, över kulturnämndens 
verksamheter, uppdrag, styrning och ledning. Detta görs genom 
föreläsningar/workshops och studiebesök på de olika verksamheterna i 
samband med nämndens ordinarie möten enligt följande schema: 

• 20 februari: Introduktion; styrning och ledning 

• 17 april: Kulturskolan 

• 15 maj: Biblioteken i Borås 

• 12 juni: Publika möten 

• 28 augusti: De kulturhistoriska museerna 

• 18 september: Borås Stadsteater 

• 23 oktober: Borås Konstmuseum 

• 20 november: Introduktion Socialt Hållbart Borås 

• 11 december: Julavslutning samt utdelning av gratifikationer.  

 

Miljöutbildning 

Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämndledamöter i Borås Stad ska 
genomgå kommunens miljöutbildning. Denna utbildning görs på Borås Stads 
intranät och efter genomgången utbildning anmäls deltagande till controller, 
Markus Liljedahl. Kulturnämnden beslutar att alla nämndledamöter, från 
föregående mandatperiod samt ny mandatperiod genomgår miljöutbildningen.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Samverkan 
FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturnämnden Borås  
 
 

 

Viktor Åberg  
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Dahlin 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2023-01-30 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00137 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för 
Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden fastställer sammanträdestider för 2023.  

Ärendet i sin helhet 
Förslag till sammanträdesdatum för Kulturnämnden 2023. Hänsyn har tagits till 
sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt de 
ekonomiska hålltiderna.  

Hänsyn har även tagits till Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdesplan 
då Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen ingår i ett 
kluster vilket exempelvis innebär att förvaltningarnas nämndsekreterare ska 
kunna täcka upp för varandra. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för Kulturnämnden 

Samverkan 
FSG 2023-01-25 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen 
2. Kulturnämnden 
 
 

 

Viktor Åberg 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 

Sammanträdesdagar 2023 (ej fastställt) 

 

Månad  Handlingar senast Presidium  FSG  Kulturnämnd 

   x) xx)  xxx) 

Januari  230109   230117  230125  230130 

Februari  230130   230207  230214  230220 

Mars  -  - - - 

April 230327  230404 230411 230417 

Maj 230424   230502  230509  230515 

Juni  230522  230530  230607 (ons)  230612  

Juli -  -  -  - 

Augusti  230807  230815  230822  230828 

September  230828  230905  230912  230918 

Oktober  231002  231010  231017  231023 

November  231030  231107  231114  231120 

December  231120  231128 231205  231211 

 x) kl. 14.00 

xx) kl. 10.00 

xxx) kl. 17.00, om inte annat anges i kallelsen. 2023-06-12 börjar 

Kulturnämnden sitt sammanträde kl. 13.00. 2023-12-11 börjar Kulturnämnden 

sitt sammanträde kl. 15.00. 
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Linnea Dahlin Datum Diarienummer 
Handläggare 2023-01-30 2022-00162 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
30 januari 2023 
 

2022-00155 
Kulturnämnden: Ordförandebeslut, Tilldelningsbeslut biblioteksdatasystem 
och webblösning 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2023-01-30       2022-00163 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
12 december 2022 
 
Diarienummer: 
2022-00106 
Kommunfullmäktige: Borås Stads miljöprogram 

 
 2022-00118 
 Miljö- och konsumentnämnden: Miljörapport Tertial 2 2022, Borås Stad  
 
 2022-00129 
 Kommunfullmäktige: Delårsrapport januari - augusti 2022 
 
 
 
 KULTURNÄMNDEN 
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Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2023-01-30        2022-00164 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
30 januari 2023 

 
Diarienummer: 
2021-00064 
Senus studieförbund: Slutrapport, starta allsångstradition när Borås firar 400 år 
 
2022-00060 
 Sensus Studieförbund och medborgarskolan: Redovisning med anledning av projektstödet, 
Aktiviteter som främjar integration på mötesplatserna, Mitt Borås- en kulturfest för alla. 
 
2022-00093 
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för Svaneholm, 
Bogryd 4:7, Borås Stad 
 
2022-00093 
Kulturförvaltningen: Svar från Kulturförvaltningen angående detaljplan för Svaneholm, 
Bogryd 4:7, Borås Stad  
 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
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