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Den röd/gröna gruppen har gruppmöte den 31 januari kl. 17.00 i
Portugallien, Kulturhuset
Alliansen har gruppmöte den 2 februari kl. 15.00 i Duvemåla, Kulturhuset
PLATS
Kulturhuset, Röda Rummet
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1. Sammanträdet öppnas.
2. Val av justeringsledamöter.
3. Godkännande av föredragningslista.
4. Utdelning av gratifikation till Stefan Johnsson.
5. Allmänhetens frågestund.
6. Kulturnämnden 2017-2018, samt en kort presentation av
nämndens ledamöter och ersättare.
7. Presentation av Kulturförvaltningens tjänstemän, en kort
beskrivning av förvaltningens verksamheter med uppdrag och
organisation, samt Reglemente för Borås Stads Kulturnämnd.

X

8. Workshop om Kulturnämndens Riskanalys.
9. Information om Orangeriet 2.0.
10. Övriga informationsärenden.
11. Delegationsbeslut.

X

12. Inkomna och avgivna skrivelser.

X

13. Förslag till textilvandringsled med miljö- och industritema.

X

14. Årsbidrag till kulturföreningar 2017.

X
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15. Reviderad Budget 2017.

X

16. Förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2017.

X

17. Grundbidrag till studieförbunden 2017.

X

18. Förslag till yttrande över ändring av detaljplan för Centrum,
Östen 1, BT-huset, Borås Stad. Granskningshandling

X

19. Förslag till yttrande över detaljplan för Gånghester, del av
Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.
Samrådshandling

X

20. Förslag till yttrande över detaljplan för Sjöbo, Pluggskivlingen 4
med flera, Sjöboskolan, Borås Stad. Granskningshandling

X

21. Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018.

X

22. Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle.

X

23. Biljetter till Borås Symfoniorkesters konserter våren 2017.
24. Projekteringsframställan för ombyggnation av scenteknik
på Borås Stadsteater, Bäckängen 2, Sturegatan 39-41.

X

25. Förslag till nya lokaler för Borås Kulturskola.

X

----------------------------------------------------26. Övriga frågor.
Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Om du är förhindrad att delta i Kulturnämndens sammanträde meddela
Maria Antonsson på telefon 35 76 76 eller maria.antonsson@boras.se

* Skickas senare alt. läggs på bordet vid sammanträdet

Reglemente för Kulturnämnden

660:1

Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Gäller fr. o m 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
att vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Folk- och skolbiblioteken, Borås
Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna samt biograf Röda Kvarn,
att främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, musik, dans,
konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.
att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk forskning,
att delta i projektering och utformning av det offentliga rummet,
att i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga
platser och byggnader,
att ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur,
att se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom
äldreomsorgen,
att arbeta med kulturturism,
att svara för musikskolan i Fristad.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Kulturnämnden särskilt
att handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag
att besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram.
att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och an- skaffa
konstverk inom ramen för anvisade medel
att verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer att avge
yttranden i plan- och byggnadsärenden
att fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier att
besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotek
att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela kostnaderna
mellan Borås Stads samtliga bibliotek
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten.

Kommunal författningssamling för Borås 2017

DELEGATIONSBESLUT, för medgivande att återbesätta vakanta tjänster
Tjänst
Snickare/smed
Bibliotekarie, mångspråkig
Bibliotekarie, mångspråkig,
allmän visstidsanställning

Placering
Borås Stadsteater
Borås Stadsbibliotek

Omfattning
Heltid
Heltid

Boårs Stadsbibliotek

Heltid

Anmält till Kulturnämnden 2017-02-02 §
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Maria Antonsson, 033-35 76 76
Kulturnämnden

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
2 februari 2017
2012/KN0259
Stadsdelsnämnd Norr: Uppföljning av Kulturplan för grundskola och grundsärskola
2015/2016.
2015/KN0071
Borås Konstmuseum: Avtal mellan Textilmuseet/Borås Konstmuseum och Stella
Jaskoviak om projektet ”Open up textile”.
2015/KN0071
Borås Konstmuseum: Avtal mellan Textilmuseet/Borås Konstmuseum och Eyal Shachar
om projektet ”Open up textile”.
2016/KN0013
Waei Schallala: Ansökan om ”En snabb slant”, 7 tkr, till projektet ”Islamic cup”.
2016/KN0013
Waei Schallala: Avslag på ansökan om ”En snabb slant” till projektet ”Islamic cup”.
2016/KN0013
Tina Johansson: Ansökan om ”En snabb slant”, 7 tkr, till projektet ”Hedersrelaterat våld”.
2016/KN0013
Tina Johansson: Beviljas ”En snabb slant”, 3 tkr, till projektet ”Hedersrelaterat våld”.
2016/KN0014
Kommunfullmäktige: Delårsrapport januari – augusti 2016.
2016/KN0018
NN. Nr 8: Begäran att få ut handlingar ur socialregisterakt.
2016/KN0065
Anne Marie Åsbrink: Tankar kring Borås Museums och Ramnaparkens framtid.
2016/KN0090
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 289, om Borås Stads program för
föräldraskapsstöd.
2016/KN0120
Albansk Kulturcenter Migjeni: Redovisning av beviljat bidrag, 24 tkr, för att fira den
Albanska nationaldagen.
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2016/KN0123
HR AB People Management: Utredning av organisation om arbetsmiljö vid Borås
Stadsteater.
2016/KN0158
Kommunstyrelsen: Beslut om tillfälligt utökat kommunbidrag på 700 tkr för
biblioteksverksamhet riktad till nyanlända.
2016/KN0203
Humanistiska Förbundet i Borås: Redovisning av beviljat bidrag, 3,6 tkr, till projektet
”Arbete med japansk teater”.
2016/KN0224
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 309, om revidering av Borås Stads arkivregler.
2016/KN0246
Borås Konstmuseum: Låneavtal med Arbetets Museum i Norrköping. Avser 12 konstverk
av konstnär Ewert Karlsson.
2016/KN0247
Stadsdelsnämnden Norr: Ventilationsåtgärder Sjöbo bibliotek.
2016/KN0248
Regionteater Väst AB: Avtal mellan Västra Götalandsregionen genom Regionteater Väst
och Kulturförvaltningen om förmedling av scenkonst för grundskolans elever i Borås Stad.
2016/KN0250
Filmägarnas Kontrollbyrå AB: Avtal med Kulturförvaltningen om rapportering,
redovisning och kontroll av sålda biljetter och erlagda inträdesavgifter.
2016/KN0251
Annie Sinistaj: Graffiti i Borås! Erbjudande om att måla gångtunneln på Hässleholmen
gratis.
2016/KN0251
Sara Andersson, Kulturnämndens ordförande: Svar på erbjudande om att måla
gångtunneln på Hässleholmen gratis.
2016/KN0252
Utbildningsnämnden: Protokollsutdrag, § 161, om dokumenthanteringsplan för
Utbildningsnämnden och verksamheten.
2016/KN0253
Förskolenämnden: Protokollsutdrag, § 16, om dokumenthanteringsplan för
Förskolenämnden.
2016/KN0254
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 286, om revidering av Borås 2025 – vision
och strategi.
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2016/KN0255
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 285, om revidering av Riktlinjer för
styrdokument.
2016/KN0256
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 287, om revidering av Borås Stads styr- och
ledningssystem.
2016/KN0257
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 298, om Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2017.
2016/KN0258
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 281, om förslag från Kommunfullmäktiges
valberedning gällande förtroendeuppdrag.
2016/KN0260
Fritids- och folkhälsonämnden: Protokollsutdrag, § 157, om dokumenthanteringsplan för
Fritids- och folkhälsonämnden.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Maria Antonsson
Nämndsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Johanna Engman, 033-35 89 66

Datum
2017-01-19

Sida
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Diarienummer
2015/KN0219 269

Kulturnämnden

Förslag till textilvandringsled med miljö- och
industritema
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget till textilvandringsled
samt ta med det i arbetet med Budget 2018 som en del i satsningen i firandet av Borås
400-årsjubileum 2021.

Bakgrund
Kulturnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram
ett förslag till en textilvandringsled. Uppdraget bygger på motion av Heiti Ernits (MP)
och Thomas Wingren (MP): ”Etablera en textilvandringsled med miljö- och
industritema”.
Arbetsgruppen som tagit fram förslaget består av representanter för Textilmuseet,
Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet och BoråsBorås. Kunskap har
även inhämtats från andra förvaltningar.

Sammanfattning av förslaget till textilled
Förslaget till textilled kombinerar flera intressen för Borås: att stadens
textilindustriella prägel tillgängliggörs och blir synlig i staden på ett samtidsrelevant
och intresseväckande sätt, att Borås varumärke som textilstad stärks samt att
satsningen ger ytterligare en besöksanledning till Borås.
Tio intressepunkter har valts ut, strategiskt placerade för att kunna förmedla
textilindustrins betydelse och utveckling i Borås, samt miljö- och hållbarhetsfrågor.
Fysiska installationer av hög kvalitet med innehåll kopplat till intressepunktens tema
lockar ögat till sig i staden. Fördjupande information kan besökarna ta till sig via
digital karta där bilder, film och mycket mer kan visas.
Textilleden spänner från historia till samtid och kan via fysiska och digitala guidningar
anpassas till olika besökskategorier, från barn och unga till turister eller
specialintresserade. Målgrupp är utforskare av Borås – invånare såväl som besökare.

Förslaget i sin helhet
Se bilaga 1: ”Förslag till textilled, januari 2017”

Budget
Se bilaga 2: ”Textilled, budgetberäkning, december 2016”.
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KULTURFÖRVALTNINGEN
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Johanna Engman
Industriantikvarie

Bilagor: Förslag till textilled, januari 2017.
Textilled, budgetberäkning, december 2016.

Förslag till

TEXTILLED
i Borås

Sammanfattning
Genom ett tiotal intressepunkter i centrala Borås presenteras textilstaden. Textilindustrins stora
betydelse och även dess konsekvenser lyfts fram på ett intresseväckande och engagerande sätt väl
synligt i staden. Samtidsrelevanta frågor kring hållbarhet och miljö ställs i perspektiv till
textilindustrins historia och utveckling. Satsningen är ett led i att profilera Borås som textilstad på
ett nytt och tillgängligt sätt för alla som vill upptäcka mer om staden.
Förutsättningar
Förslaget som tagits fram nedan har sin grund i Kulturnämndens uppdrag att tillsammans med
andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en textilvandringsled. Uppdraget bygger på motion
av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP): ”Etablera en textilvandringsled med miljö- och
industritema”.
Arbetsgruppen som tagit fram förslaget består av representanter från Textilmuseet,
Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet och BoråsBorås. Även andra förvaltningar har
konsulterats i ärendet. Den breda samverkan mellan olika kompetenser ger ett spännande
innehållsspektra med så väl samtidsrelevans som historisk förankring, paketerat för att intressera
alla som vill utforska Borås.

Intentionsförklaring
Textilleden ska ge utforskare av Borås, så väl invånare som
besökare, kunskap och förståelse för Borås som textilindustristad
och vilken betydelse och konsekvenser textilindustrin haft för
staden. Genom intressepunkter i staden och längs Viskan
förmedlas den historiska utvecklingen kopplat till samtidens
hållbarhetsfrågor på ett engagerande och spännande sätt.
Målgrupp
Utforskare av Borås – invånare så väl som besökare.
Mål
Textilleden vitaliserar upplevelsen av Borås och lockar till besök.
Innehållet är relevant, intresseväckande och profilerande, med
chans att både lära mer om historia och samtid, samt reflektera
kring hållbarhetsfrågor kopplade till kemikalier, utsläpp och
hållbar konsumtion.

Förslag till textilled i sin helhet
Borås som textilstad
Borås är Sveriges textilstad. Textilindustrin har byggt välfärden och satt staden på kartan. Även
om förutsättningarna förändrats över tid är textil fortfarande det som utmärker staden inom
forskning, utbildning, näringsliv och mycket mer. Samtidigt är detta något som inte är särskilt
tydligt för den som rör sig i Borås.
Det här projektet vill råda bot på det. Tanken är att synliggöra betydelsen av Borås
textilindustriella historia genom att lyfta både det den gett staden och det den lämnat efter sig.
Allt centralt och lätt tillgängligt för alla utforskare av staden, på hemmaplan eller på besök.
Tio intressepunkter
Tio platser i Borås har valts ut som intressepunkter. På dessa
platser kommer det att finnas fysiska installationer som
lockar ögat till sig. Formgivningen får avgöra hur de ska
gestaltas, men det kan exempelvis röra sig om glasboxar eller
liknande. För att vara lättigenkännlig i stadsrummet ska
utformningen hållas enhetlig. Installationerna ska hålla hög
kvalitet både estetiskt och funktionellt och ska kunna fyllas
med olika innehåll på olika platser, beroende på vilket tema
som behandlas.
Intressepunkterna är placerade på ställen i staden som är
både strategiskt lämpliga och särskilt relevanta för att lyfta så
väl industrihistoria som miljö- och hållbarhetsfrågor. Att de
flesta ligger längs Viskan innebär att Viskanpromenaden fylls
med innehåll. Ungefärligt läge anges på kartillustrationen här
intill. Punkterna kan besökas i valfri ordning.
Varje intressepunkt tar upp olika aspekter av textilindustriell
historia samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Ungefär hälften
kommer att spegla textilindustrins glans, genom så väl
nostalgiska tillbakablickar som vad textilbranschen har att
erbjuda i Borås idag, så som nyskapande modedesign och
smarta textilier. C:a hälften av installationerna kommer att
illustrera vad textilindustri kan ha för konsekvenser. Vad
gömmer sig i bottensedimentet i Viskan? Hur mycket
textilier köper boråsarna på en dag?
Kartfunktioner
Intressepunkterna kommer att markeras ut på så väl en fysisk som en digital karta, på
motsvarande sätt som stadens skulpturer och väggmålningar. Den digitala kartan ger även
möjligheter till fördjupad information, bilder, filmer, ljudfiler och annat som kan ge upplevelsen
ytterligare dimensioner och större kunskap. Här finns också stora möjligheter att förmedla
berättelsen på flera språk, syntolkat osv.
Guidning
Utgångspunkten är att intressepunkterna i första hand ska kunna besökas på egen hand, när som
helst på dygnet via texter, upplevelser och de digitala kartfunktionerna. Textilstaden finns på det
viset alltid tillgänglig i Borås. Därutöver kan guidningar erbjudas. Dels finns möjligheter att spela

in guidningar och berättelser som besökarna kan ta del av digitalt. Besökarna skulle kunna få olika
vinklar på berättelsen genom att välja bland guider med varierade bakgrund och
kunskapsområden. Dels kan levande guidningar erbjudas som kan anpassas till olika
besökarkategorier, så som barn, ungdomar, turister och näringsliv.
Antalet intressepunkter och deras placering har valts utifrån vad som bedöms rimligt att täcka på
ett par timmar om man väljer att besöka alla intressepunkter i ett svep. Naturligtvis finns
möjlighet att utöka med fler intressepunkter.
Förenade intressen och synergier
Textilleden sammankopplar flera intresseområden i Borås Stad. Den kombinerar behovet av att
lyfta Borås som textilstad med ett kvalitativt, samtidsrelevant innehåll. Då intressepunkterna till
stor del följer Viskanpromenaden bidrar de till att vitalisera den redan etablerade
promenadsträckan. Textilleden erbjuder så väl en upptäcktsresa, en kunskapstur och en
reflektionsrunda. Den erbjuder inte minst en viktig besöksanledning till Borås med alla synergier
det kan skapa i form av ökad vistelsegrad och trivsel.
Textilleden kan ses som en del i satsningen inför firandet av Borås 400-årsjubileum 2021.

Exempel på intressepunkt
Många boråsare kan berätta om hur Viskans vatten förr färgades i
moderiktiga kulörer. När man står vid Viskabergsbron och tittar mot
badhuset syns fundamentet av ett tidigare färgeri. I muren mot Viskan syns
avloppsrören där sköljvattnet släpptes rakt ut i ån.
Här får besökarna veta mer om färgeriernas betydelse för den tidiga
industrietableringen i Borås, men även om konsekvenser i form av utsläpp
och föroreningar. Numera färgas vattendrag på platser långt härifrån.
Tryck på knappen i installationen – se vattnet i Viskan ändra färg!
En effektfull illusion av färgade utsläpp skapas med hjälp av
undervattensbelysning som styrs av besökarna.

Foto: Per Olof Stenbäcken, Häggån, 1970-tal.

Textilled, budgetberäkning
December 2016

Budgetpost

Beräknad kostnad

Konceptutveckling och konkretisering

100 000 kr

Text, bild, film, bearbetning

190 000 kr

Fysiska installationer
Innehåll och formgivning

200 000 kr

Produktion och material

800 000 kr

Rekvisita, text, ljus, teknik etc.

370 000 kr

Tillstånd, eldragning etc. Tekniska förv.

200 000 kr

Montering. Servicekontoret.

150 000 kr

Kartfunktioner och digitala lösningar

90 000 kr

Marknadsföring och guidningar

400 000 kr

Oförutsedda utgifter

100 000 kr

Summa

2 600 000 kr

Tekniska förvaltningen och Servicekontoret internfakturerar sina kostnader. Projektets arbetsgrupp med
representanter från Textilmuseet, Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet och BoråsBorås arbetar med
projektet inom ordinarie budgetramar, vilket gör att värdet av detta inte redovisas i budgetberäkningen.

Årliga kostnader
Underhåll, skadegörelse etc

150 000 kr/år

Årliga kostnader knyts till projektets huvudman, Kulturförvaltningen. För att kunna sköta detta krävs medel
utöver ordinarie budget.

TJÄNSTESKRIVELSE

Anders Teglund, 033-35 70 42

Datum
2017-01-09
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Diarienummer
2016/KN0226 805

Kulturnämnden

Årsbidrag till kulturföreningar 2017
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta att fördela årsbidrag 2017 enligt bilagt förslag, att
arrangera ett hembygdsforum under våren för samtliga hembygdsföreningar i
kommunen, samt att Kulturförvaltningen tillsammans med föreningslivet utreder hur
gemensam marknadsföring av berörda kulturföreningar skulle kunna ske.

Kulturförvaltningens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden ansvarar i samband med omorganisationen för samtliga
hembygdsföreningar i kommunen. Dessa föreslås få motsvarande schablonbidrag som
Stadsdelnämnderna tidigare fördelat. Kulturnämnden avser att träffa samtliga
hembygdsföreningar under året för att informera om nämndens bidragskriterier samt
informera sig om föreningarnas verksamhet inför nästkommande bidragsfördelning.
Förslag om gemensam marknadsföring av föreningarnas verksamhet föreslås utredas.
Bidragsfördelningen föreslår vissa justeringar beroende på hur väl föreningarnas
verksamhet lever upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. En del föreningar
får sänkt bidrag, några höjt och några nya föreningar tillkommer som får bidrag.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden har 4 675 000 kr att fördela i föreningsbidrag för 2017. Budgeten har
blivit justerad sedan föregående år eftersom bidraget till Föreningen TÅGET överförts
till Fritids- och folkhälsoförvaltningen och bidragen till Borås Idrottshistoriska Sällskap
och Föreningsarkivet överförts till Stadsledningskansliet på grund av kommunens
omorganisation. Tillkommit har 90 tkr till hembygdsföreningarna som tidigare var
stadsdelarnas ansvarsområde. Budgetanslaget är även delvis påverkat av kommunens
nya internhyressystem.
Fördelningen har utgått från Kulturnämndens regler och kriterier för kultutbidrag.
Förslag till bidragsfördelning redovisas i bilagan – Föreningsbidrag 2017. Förslaget
kommenteras nedan avseende bidragen till hembygdsföreningarna, förslag om
marknadsföring av kulturföreningar samt avseende vissa större förändringar i stödet till
ett antal enskilda föreningar.
Hembygdsföreningar
I samband med kommunens omorganisation flyttas ansvaret för samtliga
hembygdsföreningar från Stadsdelsnämnder till Kulturnämnden. Dessa föreningar har
tidigare delat på ett stöd på sammanlagt 95 000 kr, fördelat på 19 hembygdsföreningar,
där vardera har fått 5 000 kr schablonmässigt årligen. I år har föreningarna kommit in
med en gemensam ansökan där de söker 20 000 kr per förening, sammanlagt 180 000
kr. Att hembygdsföreningarna ligger hos Kulturnämnden öppnar upp för en mer
dynamisk bidragshantering i framtiden. Kulturförvaltningen föreslår att
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Kulturnämnden håller ett särskilt forum dit alla hembygdsföreningarna bjuds in i vår.
Här kan det diskuteras vilka behov föreningarna har och vad de ägnar sig åt.
Kulturnämnden informerar om bidragskriterierna. Forumet kan ge bättre underlag
inför kommande års ansökningsprocess, om Kulturnämnden ska tillföra mer pengar
eller göra andra förändringar. Eftersom detta forum ännu inte ägt rum föreslås att
hembygdsföreningarna år 2017 får samma schablonsumma på 5 000 kr vardera.
Marknadsföring
Det finns ett behov hos flera föreningar med publik verksamhet att ta ett större grepp
om marknadsföringen. Föreningarna önskar stöd från Kulturförvaltningen och har
även visat intresse av att samarbeta sinsemellan. Ordförande för Borås
Orkesterförening har påbörjat ett arbete med att sammanställa hela stadens kulturutbud
och vilka nyhetsbrev, etc. som görs. Kulturförvaltningen föreslår att en utredning sker
hur gemensam marknadsföring av berörda kulturföreningar kan ske.
Större förändringar i enskilda föreningars stöd
Westergyllen
Hembygdsföreningen Westergyllen föreslås ingå i gruppen med de andra
hembygdsföreningarna, och får samma schablonbelopp som dessa på 5 000 kr.
Föreningen fick 40 000 kr i projektbidrag under 2016 för att genomföra det årliga
midsommarfirandet. Arrangemanget har en god vinstmarginal och föreningen har ett
stort ekonomiskt kapital. Årsansökan 2017 lever endast till viss del upp till nämndens
kriterier, ekonomin är god och därför bedöms föreningen ha marginal för att 2017 få
ett lägre bidrag. Föreningen söker 106 000 kr och föreslås få 5 000 kr.
Borås fria kulturakademi
Föreningen är relativt ung och har en verksamhet som svarar mot de prioriterade målen
och uppvisar hög kvalitet, delaktighet och målgruppsarbete. Har flera goda samarbeten
på både lokal och regional nivå. Det årliga anslaget föreslås öka från 75 000 kr (2016)
till 90 000 kr (2017).
Borås Orkesterförening
Föreningen har kämpat flera år för att hamna i ekonomisk balans. Att årets ekonomi
går runt beror till stor del på ett lyckosamt arrangemang med Sven-Bertil Taube.
Ansökan är gedigen vad gäller föreningens arbete med målgruppsarbete, delaktighet
och mål. För att föreningen ska fortsätta hålla den höga kvaliteten föreslås en höjning
av anslaget från 700 000 kr (2016) till 725 000 kr (2017).
Bstreet
En ung förening som i huvudsak ägnar sig åt modern kulturutövning på de digitala
plattformarna. Föreningen är väl fungerande, trots sin ringa ålder, och fyller en viktig
roll för Borås unga kulturliv. Flera goda samarbeten och hög delaktighet utmärker
föreningens verksamhet. Kvaliteten är hög och publikräckvidden stor. Den är en av få
föreningar som tveklöst lever upp till den prioriterade målgruppen barn och unga.
Föreningen föreslås en höjning av anslaget från 40 000 kr (2016) till 55 000 kr (2017).
Modern cocktail news
En ny förening med unga medlemmar som skapar lokala youtubefilmer med
nyhetskaraktär. Ett nytt inslag i kulturlivet med stor potential. Kulturförvaltningen har
på senare år identifierat youtube som en viktig plattform för att arbeta med unga, så att
främja denna förenings arbete går i linje med detta. Föreningen föreslås få ett bidrag
med 15 000 kr (2017).
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Rockborgen
CKS, Centrum för kunskap och säkerhet, håller på att utreda Föreningen Rockborgen
eftersom det är oklart vem som företräder föreningen. Kulturnämnden föreslås därför
att avvakta med att fatta beslut om bidrag till föreningen tills utredningen är klarlagd.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Anders Teglund
Kultursekreterare

Bilagor: Föreningsbidrag 2017 – förslag till fördelning
Regler för bidrag till kulturverksamhet

Tabell2
Föreningsbidrag 2017

Kulturförvaltningen

Verksamhet 48800
Akt.
7141

Årsbidrag
Borås Fotoklubb
Borås fria kulturakademi
Borås och Sjuhäradsbygd konstf.
Borås Orkesterförening
Borås Släktforskare

(tkr)

2016
Söker Förslag
50
40
267
75
80
40
800
600
50
20

Beslut
40
75
40
700
20

(tkr)

2017
Söker Förslag
50
40
150
90
80
40
750
725
50
20

Bstreet
Club Jazz Intime
COOKIN
De Sju häradernas kulturhistoriskaf.
Kammarmusiken i Borås

130
70
75
164
70

40
40
60
60
55

40
40
60
60
55

130
70
70
150
70

55
30
60
60
60

Ny Musik
Westergyllen
Ålgården
Modern cocktail news

70
41
430

55
0
430

55
0
430

70
106
430
60

60
5
430
15

Åhaga
Kulturstipendier
En snabb slant
Hembygdsföreningar

500
45
60

500
45
50
180
40

500
45
50
95
40
446
837
324
0
288
280
4 595
4 675
-80

Differens mot 2016 Kommentar

Beslut
15
25

15
-10

5
5
-5 Fick Proj.Bidrag 2016
15

7143
7144
7119
7118

Flaménska gården hyra från LFF

Arrangemang/Projektbidrag
Summa bidrag
Nämndbidrag
Differens

500
45
60

90

90

90

52

52
510
837
491
150
177
380
4 807
7 992
3 185

52
510
837
491
150
177
280
4 807
7 992
3 185

Hemgården hyra från LFF

Hemgården verksamhetsbidrag
Rockborgen hyra från LFF
Rockborgen årsbidrag
Biblioteksmuseet

500
45
60

1 909
1 000
177
130
6 260
7 992
1 732

1 989
324.1
900
288
280
6 508
4 674
-1 834

-10
fr Stadsdelar
-64

-70

-15

Sida 1

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

Årsbidrag
Arrangemangs- /projektbidrag
En snabb slant
Kulturstipendier

Kulturnämnden vill med sina bidrag: främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning
och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt:
1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2) främja integration och samverkan
3) beakta tillgänglighetsperspektiv
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturnämnden vill med sitt stipendium: Ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier
inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.

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

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

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till
•
•
•
•
•

partipolitisk verksamhet
andra kommunala förvaltningar
ekonomiska föreningar
elevorganisationer
fackförbund

•
•
•
•
•
•
•
•

föräldraföreningar
hyresgästföreningar
villaföreningar
hembygdsföreningar
verksamhet som inte är offentlig
välgörenhet
försäljning av mat och dryck
årsbidrag, arrangemangs- /projektbidrag och en snabb slant beviljas inte om föreningen
fått ett bidrag från någon annan förvaltning i Borås Stad.

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

Årsbidrag
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska
möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad.
Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar
•

•

•

•

•

Kvalitet: Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika
perspektiv. Det bedöms vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som
involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.
Målgruppsarbete & publik räckvidd: Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten
avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå
en stor och bred, eller nischad och smal publik. Kulturnämnden bedömer om valet av
uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten
omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och
geografisk spridning.
Delaktighet: Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och
lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper
eller kommunikation på hemsidor.
Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar
att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur
arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.
Ekonomi och andra resurser: Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har
tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med
verksamheten.

Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet,
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.
Formella kriterier för årsbidrag
•
•

Ansökan görs via ansökningsblankett som finns på hemsidan.
Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi

•
•
•
•

Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas
Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
Lagar och förordningar ska följas
I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten

Ansökan
Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser. Till
ansökan bifogas budget för det kommande året och revisionsberättelse, årsberättelse samt
ekonomisk sammanställning från föregående år. Ansökningsblankett
Ansökan lämnas till Kulturförvaltningen, Kulturkontoret, 501 80 Borås
Beslut
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Arrangemangs-/projektbidrag
Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka
tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att
genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar,
föreläsningar med mera.
Ett arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas i form av så kallat förlustgaranti, dvs. att beslutat
bidrag utbetalas endast om en förlust uppstått. Detta beslutar i så fall Kulturnämnden om och är
inte något som går att ansöka.
Arrangemangs-/projektbidrag beviljas inte om föreningen har fått årsbidrag.
Arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några
av kriterierna nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.
•

Kvalitet

Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika perspektiv. Det bedöms
vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även
det långsiktiga värdet bedöms.
•

Målgruppsarbete & publik räckvidd

Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå
dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik.
Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de
ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel
ålder, genus och geografisk spridning.
•

Delaktighet

Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i
verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation på hemsidor.

•

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv

Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya
målgrupper eftersträvas.
•

Ekonomi och andra resurser

Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot
de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.
Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet,
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.
Formella kriterier för alla projekt
•
•
•
•

Ansökan görs via ansökningsblankett på hemsidan.
Arrangemanget/projektet ska marknadsföras offentligt. I informationsmaterialet ska det
tydligt framgå att Kulturnämnden stöder arrangemanget/projektet.
Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas.
Lagar och förordningar ska följas.

Ansökan
Ansökan kan ske kontinuerligt under året och ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor
innan planerat arrangemang/projekt startar. Ansökningsblankett
Redovisning
En redovisning av arrangemanget/projektet ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor
efter att det är avslutat.

En snabb slant
Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du skulle vilja
förverkliga?
Då kan du söka "En snabb slant".
Vem kan söka?
•
•
•

Unga mellan 13 och 26 år
Både enskilda och föreningar
Sökanden ska vara skriven i Borås Stad.

För vad kan man söka?
•

Projektet ska ha konstnärlig och kulturell karaktär samt rikta sig till en publik.

Vad kan man inte söka för?
•
•
•
•
•

Projekt som initieras och drivs av vuxen
Projekt som äger rum där alkohol serveras
Projekt som strider mot de övergripande riktlinjer som Kulturnämnden tillämpar
Gymnasieskolans gymnasiearbeten
Välgörenhet.

”En snabb slant” är ett engångsbelopp, alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd. Det ska inte gå
till lön eller uppehälle. Alla samverkansparter ska redovisas. För ett givet projekt går det att söka
antingen ”En snabb slant” eller ett Arrangemang-/projektetbidrag, som är en annan av
Kulturnämndens stödformer.
Hur mycket kan man söka? Det går att söka max 7 000 kr.
För stöd och hjälp inför ditt projekt finns handledning att få från Kulturkontorets
kultursekreterare.
Om du får ”En Snabb Slant”
• Pengarna betalas ut till angivet konto
• Besked kommer per post
• Senast sex veckor efter projektet ska du lämna in en redovisning till Kulturkontoret. I den
ska det stå projektets intäkter och kostnader, och hur projektet genomfördes
• Redovisningen kan postas eller mailas in.

Kulturstipendium
Kulturnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Syftet är att ge möjlighet till vidareutbildning
och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.
Stipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik, design
och scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås Stad.
Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person.
Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad senast 21:e februari. För sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Beslut i Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 26 och i Kommunstyrelsen 2016-10-31 § 535.
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Kulturnämnden

Förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2017
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås anta upprättat förslag till besluts- och behörighetsattestanter
2017.

Bakgrund
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner skall
varje nämnd utse attestanter.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Markus Liljedahl
Controller

Bilaga: Kulturförvaltningens besluts- och behörighetsattestanter 2017.

17-01-02

Besluts- och behörighetsattestanter 2017
Kulturförvaltningen

Befogenhet
Kulturnämnden

Befattning
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Beslutsattest
Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde

Kulturförvaltningen

Förvaltningschef

Inom nämndens ansvarsområde

Biblioteket

Bibliotekschef
Enhetschef Vuxen
Enhetschef Barn
Enhetschef Support
Enhetschef Skolbibliotek
Enhetschef Närbibliotek 1
Enhetschef Närbibliotek 2

Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde

Kulturhistoriska
museerna

Museichef

Inom sitt ansvarsområde

Konstmuseet

Museichef

Inom sitt ansvarsområde

Teatern

Teaterchef

Inom sitt ansvarsområde

Kulturskolan

Kulturskolechef

Inom sitt ansvarsområde

Föreningsbidrag

Controller

Inom sitt ansvarsområde

Föreningsbidrag

Kultursekreterare

Inom sitt ansvarsområde

Ekonomienheten

Controller

Inom nämndens ansvarsområde

Bokföringsorder

Controller
Bokhållare
Löne- och ek.administratör
Ekonomiadministratör teater

Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde
Inom nämndens ansvarsområde
Inom sitt ansvarsområde

Behörighetsattest (utanordning)

Maria Persson, Anita Walka, Petra Johnson
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Dnr 2017/KN0011 805

Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Kulturnämnden

Grundbidrag till studieförbunden 2017
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera utbetalningarna
av 2017 års bidrag till studieförbunden enligt rekommendation från Folkbildningsrådet.
Anslaget till studieförbunden uppgår 2017 till 2 870 tkr.

Inledning
Folkbildningsrådet fastställde hösten 2011 en ny fördelningsmodell för det statliga
bidraget till studieförbundens verksamhet. Modellen bygger, liksom den tidigare, på dels
ett grundbidrag, dels ett rörligt bidrag. Det senare är i sin tur uppdelat i ett
förstärkningsbidrag och ett verksamhetsrelaterat bidrag. Den nya fördelningen började
gälla 2012.
Med anledning av ovanstående beslöt styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund
den 12 juni 2012 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunernas
anslag till den lokala studieförbundsverksamheten.
Följande syften med det statliga anslaget till folkbildningen, antagna av Riksdagen, har
varit vägledande i Folkbildningsrådets fördelningsmodell och är också styrande vad gäller
nedanstående rekommendation:
Statsbidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar att, utifrån egna värderingar
och höga kvalitetsambitioner…
… arbeta långsiktigt och med inriktning på egna mål och med hög kvalitet,
… stärka människors kunskap, självtillit och delaktighet i demokrati och övrigt samhällsliv,
… skapa möten mellan människor med bakgrund i olika länder, kulturer och livssituationer,
… vända sig till och engagera människor som inte har samma förutsättningar som andra att ta del av
folkbildningsverksamhet.
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl för kommunerna
som för de lokala studieförbundsenheterna att det kommunala bidragssystemet i så stor
utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga. Nedanstående rekommendation
bygger därför i väsentliga delar på den statliga fördelningsmodellen.

Rekommendation
• För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av
Folkbildningsrådet
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• De anslagsgrundade verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang
och annan folkbildningsverksamhet
• Vid beräkningar används antal studietimmar i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet, antal genomförda kulturarrangemang samt antal
unika deltagare i studiecirklar
• Anslaget ska bestå av tre delar:
1. 75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal
studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag.
2. 6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionsnedsättning samt för
deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av
bidraget fördelas utifrån deltagare, hälften utifrån studietimmar. Annan
folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet.
4 % av fördelas till deltagare med funktionsnedsättning
2 % fördelas till deltagare som invandrat och har behov av stöd i svenska språket.
3. 19 % verksamhetsrelaterat bidrag.
14 % fördelas utifrån den relativa andelen av antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet. Annan folkbildningsverksamhet
ges halva värdet gentemot studiecirkelverk- samhet. Kulturverksamheten bakas in i
bidraget, varvid varje kulturprogram tilldelas ett värde av 9 studietimmar.
5 % av bidraget fördelas utifrån den relativa andelen av antalet unika deltagare i
studiecirkel.
• Systemet träder i kraft 2012 och ger utslag i fördelningen 2013.
• Grundbidraget betalas ut till de lokala studieförbundsenheterna senast 31 januari.
Förstärkningsbidraget och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast 1 juni.
För att erhålla dessa, måste respektive lokal studieförbundsenhet ha lämnat
verksamhets- och utvärderingsplan, senast den 15 december, verksamhetsberättelse
inklusive ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen
samt underskrivna så kallat kommunintyg senast den 30 april.
• Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen
ompröva beslutet att studieförbundet i fråga ska erhålla grundbidrag.
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• För de kommuner som till fullo antar denna rekommendation tillhandahåller och
uppdaterar Västra Götalands Bildningsförbund ett fördelningsverktyg.
Anslaget till studieförbunden uppgår till 2 870 tkr enligt budget 2017.
Av bilagan framgår hur grundbidraget fördelar sig på de olika studieförbunden.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Markus Liljedahl
Controller

Bilaga: Grundbidrag per studieförbund 2017.

(Bilaga)

Grundbidrag per förbund
2016

2017

ABF

372

377

Bilda

93

91

FU

Folkuniversitetet

115

111

Sfr

Studiefrämjandet

374

387

SV

Studieförbundet vuxenskolan

542

539

NBV

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

125

117

Mbsk

Medborgarskolan

329

324

168

163

24

29

11

15

2 153

2 153

Sensus
Ibn Rushd
Kulturens
Summa

Kulturens bildningsverksamhet

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare, telefon
Johanna Engman, 033-35 89 66

Datum
2017-01-09

Sida
1(1)

Diarienummer
2016/KN0155 214

Kulturnämnden

Förslag till yttrande över ändring av detaljplan för
Centrum, Östen 1, BT-huset, Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer: BN 2015-1005.

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås tillstyrka ändring av detaljplan för Centrum, Östen 1,
BT-huset, Borås Stad.

Kulturförvaltningens yttrande i sammanfattning
Då inga ändringar tillkommit i granskningshandlingarna som ändrar Kulturnämndens
tidigare tillstyrkan till detaljplanen i samrådsskedet, har Kulturförvaltningen inget att
invända.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Inga större förändringar har tillkommit i granskningshandlingarna. Tillägget till
detaljplanen möjliggör utbyggnad med kontor genom tillbyggnad på taket på befintlig
byggnad, samt utökad lokalyta i bottenplan. Tillägget krävs då högsta tillåtna
byggnadshöjd överskrids i gällande plan. Kulturförvaltningens bedömning är att
påbyggnad i det här fallet kan accepteras. Samtidigt vill Kulturförvaltningen påminna
om att reglering av byggnadshöjd i detaljplan är ett sätt att värna om stadsrummet och
ett viktigt instrument för att bibehålla en helhetskaraktär i innerstaden som helhet. Att
tillåta utökad byggnadshöjd är därmed inte alltid lämpligt och bör endast tillämpas i
undantagsfall.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Johanna Engman
Antikvarie

Dp

Ändring av detaljplan för
Centrum, Östen 1, (BT-huset)
Granskning BN 2015-1005

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för Centrum, Östen 1, (BT-huset), Borås Stad, upprättad den 17 november 2016.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att genom ändring av detaljplan möjliggöra
utbyggnad med kontor och fläktrum på Östen 1 (Borås
Tidnings fastighet). Utbyggnaden omfattas av påbyggnad
på taket på befintlig byggnad, samt utökande av lokalyta
i bottenplan, genom att bygga in arkaden mot Allégatan.
Nuvarande plan tillåter inte påbyggnad på grund av att
högsta totala byggnadshöjd överskrids, och behöver därför
ändras för att möjliggöra en påbyggnad.

Planområde
Planområdet är beläget i södra delen av Borås centrum,
utmed Allégatan, alldeles innan Allérondellen. På fastigheten
Östen ligger idag Borås Tidning och Stadsarkivet, och på
Yngves angränsande gavel finns en bostadsrättsförening.
Planområdets storlek är ca 4800 m2 och omfattar fastigheterna Yngve 1, 3 och 4 samt Östen 1, som ägs av privata
fastighetsägare.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet, P1137, anger användningen bostäder, centrum och parkering för Yngve, och
endast centrumändamål för Östen, det vill säga handel,
restaurang, kontor, samlingslokal, etcetera.

Kommunala beslut
2014-11-28 inkom fastighetsägaren med bygglovsansökan
att bygga på en våning kontor på fastigheten Östen 1.
Fastighetsägaren vill möjliggöra utbyggnad av kontor och
fläktrum. Förslaget rymdes inte inom gällande plan och
bygglovansökan avslogs. 2015-06-02 inkom fastighetsägaren
med planbeskedsansökan. 2015-11-12 §358 beslutade
Samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra gällande detaljplan under pågående
genomförandetid. Kommunstyrelsen hade inget att erinra.
2016-05-10 beslutade plan- och byggchefen via delegation,
att sända planen för samråd. Samrådet pågick under tiden
den 27 juni – den 28 aug -2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda en i en samrådsredogörelse.

2. Planbestämmelser
Kvartersmark
Högsta byggnadshöjd är ändrad för de berörda byggnaderna.
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade och
tillagda bestämmelser visar nu gällande tillåten byggnadshöjd. Planändringen möjliggör påbyggnad med en våning
på de befintliga husen, i form av en utbyggnad av verksamhetslokaler på plan 5 till fasad, både mot Allégatan och mot
Källegatan, samt teknikrum på plan 6.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Planändringen bedöms inte få några särskilda
konsekvenser eller påverka gällande miljökvalitetsnormer.

Parkering
Det parkeringsbehov som ändringen ger upphov till kan lösas
genom avtal mellan Borås Tidning och Borås Parkeringsaktiebolag, för platser i parkeringshuset Uranus. Borås Stads
p-norm anger följande för centralt belägen kontorsverksamhet: 25 anställda per 1000 kvm x 45% bilförare + 3 kunder
per 1000 kvm x 50% bilförare = 11.25 bilar för anställda, plus
1.5 bilar för besökare = 12.75 p-platser
Tillbyggnadens redovisade BTA om 468 m2 , ger således
upphov till ca 6 p-platser (icke samnyttjade). Vid samnyttjande av p-platser, dvs användning för många olika
verksamheter vid olika tidpunkter utan reserverade bilplatser,
reduceras p-platsantalet med 30%.
Orienteringskarta
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Solstudie. Tillbyggnaden är gråmarkerad i bild (plan 5 kontor, plan 6 teknikrum).

Solstudie
Solstudien visar att tillbyggnaden inte påverkar solexponeringen av grannfastighetens fasad under sommarmånaderna.
För den nästundersta balkongen blir konsekvensen av
tillbyggnaden att solen tittar fram ett par veckor senare under
våren, och försvinner ett par veckor tidigare under hösten
(omkring vår-och höstdagjämning). Den översta balkongen
skuggas under vintermånaderna (omkring vintersolståndet).

4. Administrativa frågor

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

Organisatoriska frågor
Granskning sker med start i januari 2017, planen beräknas
kunna antas under första kvartalet 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter den dag planen
vinner laga kraft. Detaljplanen vann laga kraft 2010-04-06.
Ändringen har samma genomförandetid, enligt PBL 4
kapitlet, 22 §. Under genomförandetiden får detaljplanen inte
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen
behöver beaktas.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

DETALJPLAN

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärenden.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Erika Lundén
planarkitekt
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för Centrum, Östen 1, (BT-huset), Borås Stad, upprättad den 17 november 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 10
maj 2016 har ägt rum under tiden 27 juni 2016 – 28 augusti
2016. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
9 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

1. Yttranden från remisspart

4

S1 Kommunstyrelsen

5

S2 Länsstyrelsen

5

S3 Tekniska nämnden

5

S4 Miljö- och konsumentnämnden

5

S5 Borås Energi och Miljö

5

S6 Borås Elnät

5

S7 Lantmäterimyndigheten

5

S8 Stadsdel Norr

5

S9 Kulturnämnden

5

S10 Räddningstjänsten

5

S11 Parkeringsbolaget

5

S12 Polismyndigheten

5

2. Yttranden från sakägare

5

S17 Yngve 5, Brf Söderport/ Källegatan 9

5

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär, efter revideringsförfarande,
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen (utställningshandlingen):

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att en detaljplan
enligt förslaget inte kommer att prövas.

»

Motiv för bedömningen

»

På plankartan har teknikrummets (fläktrummet)
avgränsning på plan 6 förtydligats. Teknikrummet avser
den del av fastigheten som har fått ny höjd +162 i och
med ändringen.
Förtydligande i planbeskrivningen har gjorts under
stycket 2. Planbestämmelser - Kvartersmark, på sid 2.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning

1. Yttranden från remisspart

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken
(MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal
samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap.
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

S3 Tekniska nämnden
Ingen erinran.

S1 Kommunstyrelsen

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Ingen erinran.

Ingen erinran.

S2 Länsstyrelsen

S5 Borås Energi och Miljö

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Ej yttrat sig.
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S6 Borås Elnät

Kommentar

Ingen erinran.

Ändringens användning och omfång har förtydligats, i
plankarta, samt planbeskrivning. Synpunkter angående
utbyggnad mot Källegatan har inte tillgodosetts. Källegatan
är 18 meter bred från fasad till fasad efter utbyggnad, vilket
är en relativt bred gatubredd jämfört liknande stadsgator.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer tillbyggnadens
omfång och påverkan som acceptabel i förtätningsmått. Viss
minskning av solexponering samt viss ökad insyn är svårt att
undkomma vid förtätning.

S7 Lantmäterimyndigheten
Ingen erinran.

S8 Stadsdel Norr
Ingen erinran.

S9 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker ändringen av detaljplanen, men
påpekar att utökad byggnadshöjd endast bör tillåtas i undantagsfall av hänsyn till helhetskaraktären i stadsrummet.

S10 Räddningstjänsten
Ingen erinran.

S11 Parkeringsbolaget

Planavdelningen

Michaela Kleman
planchef

Erika Lundén
planarkitekt

Ej yttrat sig.

S12 Polismyndigheten
Ej yttrat sig.

2. Yttranden från sakägare
S17 Yngve 5, Brf Söderport/ Källegatan 9
Bostadsrättsföreningen Söderport har yttrat sig som förening, och har invändningar mot:
Den tillkommande våningens möjliga användning, och
omfång.
Om ändringen innebär möjlighet till ytterligare en våning för
kontorsändamål, motsätter de sig ändringen. Om ändringen
ger möjlighet till ett betydligt större fläktrum, på höjden,
bredden eller längden, vill de att den möjligheten om möjligt
begränsas.
Utbyggnad av dagens översta plan mot Källegatan.
Till skillnad från det förslag som av fastighetsägaren presenterades för föreningen visar planändringen på en utbyggnad
också mot Källegatan och inte enbart mot Allégatan.
Föreningen motsätter sig detta av följande skäl; insynen ökar
väsentligt för deras medlemmar med lägenheter högt upp i
huset, och solens åtkomst till balkonger längre ned försämras
väsentligt. De ser Källegatan som en smal gata, och menar
att fler våningar, samt utbyggnad av nuvarande övre plan
mot Källegatan medför att det blir mörkare och mindre
solljus.

DETALJPLAN
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Ändring av detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utformning
Högsta totalhöjd i meter över nollplanet har ändrats
för delar av fastighet. Ny totalhöjd för berörda delar är
159,0 (tidigare 156,0) meter, respektive 162,0
(tidigare 159,0) meter.
+162,0

Utöver högsta totalhöjd får solpaneler anordnas.
f - arkad glasas in
Byggnadsteknik
Planområdet är utpekat som högsriskområde för
radon.

f

Information
Planavgift ska inte tas ut vid bygglov.
Genomförandetid
Ändringen har samma genomförandetid som detaljplanen. Genomförandetiden är 10 år från och med
2010-04-06.

Ändring av detaljplan. Utsnitt ur plankarta, skala 1:2000
Ändringens avgränsning
Ändring av detaljplan för Centrum

Ändrad bestämmelse

Östen 1, (BT-huset)

Granskningshandling
Beslutsdatum

Inst.

Samråd

2016-05-10

DEL.

Granskning

2016-12-15

Borås Stad, Västra Götalands län
Ändring upprättad 2016-11-17
Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Erika Lundén
Planarkitekt

Gällande detaljplan, före ändring. Utsnitt ur plankarta, skala 1:2000.

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

BN 2015-1005

SBN

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare, telefon
Johanna Engman, 033-35 89 66

Datum
2017-01-09

Sida
1(1)

Diarienummer
2016/KN0261 214

Kulturnämnden

Förslag till yttrande över detaljplan för Gånghester,
del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås
Stad
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer: BN 2016-1210.

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås tillstyrka detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny
förskola i Gånghester, Borås Stad.

Kulturförvaltningens yttrande i sammanfattning
Kulturförvaltningen har inget att invända mot detaljplanen då planbestämmelserna
innebär att nybyggnationen anpassas till den känsliga omgivningen.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Med detaljplanen möjliggörs en ny förskola med sex avdelningar i västra Gånghester.
Förutom detta planläggs en befintlig bostadsfastighet som tidigare inte varit planlagd i
enlighet med intilliggande bebyggelse. Den nya förskolan placeras i ett känsligt
område då den kommer att ligga vid entrén till Kransmossens friluftsområde.
Bedömningen är dock att det förslag som tagits fram inte innebär att förskolan
kommer att påverka omgivningen negativt. Kulturförvaltningen ser positivt på att
planbestämmelserna anpassar nybygganden till omgivningen genom krav på
träfasader och vegetationsbeklätt tak.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Johanna Engman
Antikvarie

Dp

Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2.
Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.
Samråd

BN 2016-1210

Sammanfattning
Planområdet är beläget i den västra delen av Gånghester,
cirka sju kilometer sydöst om Borås stadskärna. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt
planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål.
Eftersom planområdet utgör entrén till Kransmossens
friluftsområde ska förskolebygganden ha trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis
sedum.
Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara naturanpassad. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan
beskrivningen ska snarare ses som en målbild för projektet.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planområde

Inom planområdet finns en befinlig bostadsfastighet som
sedan tidigare inte är planlagd. Fastigheten föreslås att planläggas i och med aktuellt planförslag. Tillkommade reglering
görs i enlighet med omkringliggande bebyggelse. Fastigheten
Hulta 4:28 får alltså en likande byggrätt som sina grannar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28
för bostadsändamål.

Planförslaget inkluderar två planområden och är belägna
utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsområde.
Sammanlagt utgör planområdena är cirka 13 600 kvadratmeter, varav omkring 10 000 kvadratmeter har fått användningen skola/förskola. Den mark som planläggs för skoländamål
ägs av Borås Stad. Fastigheten Hulta 4:28 planläggs för
bostadsändamål och ägs av en privat fastighetsägare.
Hädanefter i detta dokument kommer de båda planområdena
att refereras som ”planområdet”.

Området präglas av småhusbebyggelse som vuxit fram
över tid. I hela tätorten bor cirka 1 500 invånare. Nio av tio
invånare i Gånghester bor i småhus.

Ny bebyggelse

Aktuellt planförslag medger användningen skola och bostad.
Planens syfte är bland annat att upprätta en förskola med sex
avdelningar söder om Stenhuggargatan. Byggrätten begränsas
till 1 400 kvadratmeter, vilket bedöms väl tilltaget för önskad
verksamhet.

Gällande detaljplan

Planområdet saknar befintlig detaljplan. Däremot gränsar
planområdet till Byggnadsplan för Gånghester Stationssamhälle från
år 1956 (P463). Genomförandetiden för denna plan har gått
ut.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester. Stadsdelsnämnden
Öster beslutade 2016-03-22 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny förskola enligt framtaget
förslag.
Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester
2016-08-25.
Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16.

Befintlig bostad vid korsningen Häljasjövägen/Stenhuggargatan.
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Byggnadernas totalhöjd regleras utifrån grundkartans
nollplan. Det innebär att varken byggnaden i sig eller byggnadselement såsom skorsten eller hisschakt får vara högre
än angiven maxhöjd på plankartan. I praktiken kommer
förskolan kunna uppföras i två till tre våningar, beroende på
hur man utformar tak och suterrängvåning.
För fastigheten Hulta 4:28 medges två våningar. Fastighetens
tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som
finns för resterande villor i området.

Gestaltning och utförande

Tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. Förskolan
kommer att bilda övergången mellan tätortens västra delar
och friluftsområdet Kransmossen. På grund av intrånget i
grönområdet anses en reglering av byggnadernas utförande
vara befogad. Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås
vara naturanpassad och ha en miljöprofil. Detta är dock inget
som regleras i detaljplanen, utan beskrivningen ska snarare
ses som en målbild för projektet.
Begreppet naturanpassning syftar till att befintlig vegetation
och topografi sparas i så stor utsträckning som möjligt och

Sedumtak och träfasad.

Sedumtak och träfasad.

Träfasad och suterräng.

Sedumtak och träfasad.

Naturanpassad utemiljö.

Naturanpassad utemiljö.
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att tillkommande material för lek, lärande och rekreation
ska vara så anpassad till befintligt naturområde som möjligt.
Exempelvis bark för stötdämpning och att integrera klättermöjligheter i redan befintlig vegetation.

Cykeltrafik

Längs Stora Vägen/Gånghestervägen finns cykelbana med
koppling till Borås centrum.

Kollektivtrafik

Bostäder

Aktuell plan föreslår att byggrätten för en villa som sedan
tidigare inte varit planlagd säkerställs. I övrigt medges inga
nya bostäder enligt planförslaget.

Arbetsplatser

Inom planområdet medges skol/förskoleverksamhet, vilket
innebär att nya arbetsplatser tillskapas i området.

Närmaste busshållplats, Högalidsvägen, ligger vid korsningen
Häljasjövägen/Gånghestervägen cirka 400 meter från planområdet. Busslinje 159 (Dalsjöfors-Borås-Sandared) trafikerar
hållplatsen var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut i
lågtrafik. Resan till Borås cemtrum tar 20 minuter. Dessutom
trafikeras sträckan av busslinje 303 (Länghem-LockrydBorås) varje timme.

Biltrafik och bilparkering

Offentlig service

Planområdet ligger 600 meter från Gånghesterskolan (F-6).
Gånghesters enda befintliga förskola, Skogsgläntan, ligger
cirka 1,3 kilometer bort.

Kommersiell service

Planområdet ligger 650 meter från en drivmedelstation och
900 meter från livsmedelsaffär.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna.
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige.

Planförslaget medger bilparkering öster om framtida förskola.
Angöring ska ske från Häljasjövägen, via Stenhuggargatan.
Förskolan beräknas främst försörja Gånghester, vilket
innebär att eventuell framtida trafikökning kommer att ske
inom samhället och därför inte kommer att påverka väg 1700.
Enligt kommunens gällande parkeringsnorm ska 60 % av
skolanställda erbjudas parkering. Utöver ska det finnas korttidsparkering för hämtning/lämning av barn, med beräknat
antal på 15 % per barn. För aktuellt planförslag innebär
det att cirka 30 nya parkeringsplatser behöver tillskapas för
förskolan. Parkeringen ska ordnas inom kvartersmark. Detta
gäller för både skol- och bostadsanvändningen. Gällande
parkeringsnorm anger inte något riktvärde för villabebyggelse.

3. Gator och trafik
Gatunät

Angöring till förskoletomten sker via Stenhuggargatan.
Vägen är idag klassad som en skogsväg.
Väg 1700 förbinder Gånghester med Borås centrum i väst
och Dalsjöfors i öst. Vägen är klassad som en sekundär
länsväg och har en hastighetsbegränsning till 50 km/h.
Hastigheten på Häljasjövägen och andra gator inne i tätortsområdet är 30 km/h.

Gångtrafik

En motionsslinga passerar området men bedöms inte påverkas av planförslaget. I planens närområde är inte gång- och
cykelvägar utbyggda, utan fotgängare och cyklister delar
vägutrymmet med fordonstrafik. Situationen bedöms inte
som problematiskt då vägarna är smala och hastigheten låg
inom området.

Slänt
ca 1:2

Väg 1700
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Riksintressen

Dagvatten

Hörde med trafikverket för ett tag sedan om Götalandsbanekorridoren som ligger över området och de fann det som
högst osannolikt att det skulle kunna komma i konflikt med
varandra så inge fara där.

Om fastigheterna får en hårdgjord yta större än		
2500 kvadratmeter ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av tre kubikmeter per
100 kvadratmeter hårdgjord yta ska i så fall anläggas.

Det korridorsalt. som passerar området är korridor Röd som i
huvudsak är ett tunnelalternativ.

Fjärrvärme

Kust-till-kustbanan löper cirka 80 meter söder om planområdet och utgör ett riksintresse för kommunikation. Banan
ligger på andra sidan av länsvägen och bedöms inte påverkas
negativt av planförslaget.

Vet inte om man behöver ha med något om detta eller ej.

4. Teknisk försörjning

Inga dagvattenledningar finns i området eller i dess direkta
närområde. Exploatören blir därför ansvarig att fördröja
dagvattnet innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av
utloppen. Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.

Byggnader kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät.
Ledningen korsar planområdet, men behöver inte flyttas på
grund av utbyggnad av planförslaget. Ledningsläge säkerställs med u-område på plankartan.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till befintliga el och teleledningar.

Vatten och avlopp

Området för förskola kommer att anslutas till kommunala
ledningar för vatten och avlopp.
Förskolebyggnaden höjd kräver pumpning av avloppet.
Byggnaden får bra tillgängligheten med föreslagen höjdsättning och blir bättre anpassad till naturen. Dessa skäl väger
tyngre gentemot skötseln av pumpanläggningen. Framtida
förskoleverksamhet ansvarar för pumpningen.
Befintlig bostadsfastighet är kopplad till kommunalt vatten
och avlopp.

Avfall

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

5. Mark
Natur och vegetation

Den nordöstra delen av planområdet utgörs av en redan
bebyggd villatomt. Resterade planområde är i dagsläget ett
kalhygge som omgärdas av skog i söder, väster och i norr. I
och med utbyggnad av förskola påverkas den granridå som
finns i söder. Flertalet av dessa granar kommer antagligen

Värdefull ek

Framtida marknivå
FG +210,6

+ 210

Väg

FG +207,0
Befintlig marknivå

+ 205
Befintlig fjärrvärmeledning

Planområdet utgörs av jung frulig mark vid Kransmossens friluftsområde.
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att behöva fällas till förmån för förskolans byggrätt. I övrigt
bedöms påverkan på omkringliggande skog bli marginell i
och med planförslaget.
Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde,
ett för Borås värdefullt grönområde, vilket gör att detaljplanen reglerar fasadmaterial och takbeläggning för förskolan.
Detta för att byggnaden ska samspela med omkringliggande
miljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet. Genom
att planen både reglerar utformning, men också terränganpassning av framtida byggnation, bedöms utbyggnaden inte
påverka friluftsområdet som helhet negativt. Oexploaterad
mark tas enbart i anspråk söder om Stenhuggargatan, vilket
är det område där höga naturvärden inte återfunnits.
Terrängen lutar från Stenhuggargatan och ner mot länsvägen
i söder. Inom planområdet är höjdskillnaden som mest åtta
meter. För att ta upp delar av höjdskillnaden regleras framtida
bebyggelse till suterräng- eller etageutformning. Utöver detta
kommer troligtvis marken att fyllas upp och släntas mot
söder. Släntning ska ske inom kvartersmark.

Lek och rekreation

Skogshuggargatan används för att nå Kransmossens
friluftsområde. Planförslaget förändrar inte gatans funktion
och möjligheterna att ta sig till och från friluftsområdet
påverkas inte. Förskolans placering ger goda möjligheter för

barnen till utevistelse, utflykter utanför förskolans område
samt naturundervisning. Närmaste lekplats i omgivningen är
Bäverstigens kvarterslekplats, omkring 550 meter nordost om
planområdet.

Skyddad natur

Kransmossen friluftsområde är identifierat som ett av Borås
Stads mest värdefulla grönområden. Området för förskola
har klass 1 enligt kommunens Grönområdesplan, det vill säga
högsta värde. Planområdet bedöms inte ha några enskilt höga
naturvärdesobjekt, utan har ett helhetsvärde som sammanhållen grönstruktur. I enlighet med Grönområdesplanen ska
kompensationsåtgärder genomföras för att kunna ianspråkta
marken för förskolan. Beskrivning av vilka kompensationsåtgärderna som kommer att genomföras sker inför planens
granskning.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, det
finns dock en fornlämning strax väster om plamområdet.
Denna bedöms inte påverkas av planförlaget.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk utredning tas fram och förväntas vara klar
inför granskningsskedet. Området består mestadels av morän
och sandig morän.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark

Inom planområdet finns inga indikationer på att marken
skulle vara förorenad.

Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av
föreslagen planåtgärd.

Värdefull ek strax utanför planområdet, se sektion på föregående sida.
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Ytvattnets kvalitet

Räddningstjänstens bedömning

Ytvattenförekomst finns söder om planområdet. Planområdet
har avrinning mot Viskan. Vattendraget som går strax söder
om planområdet hade i den senaste klassningen som gäller år
2009-2015 måttlig ekologisk status.

Vatten för sprinklersystem kan inte tillgodoses och annan
släckmetod måste användas internt i förskolan. Frågan
regleras i Boverkets byggregler (BBR) och bevakas därför i
bygglovet.

De markanvändningar som föreslås i planen innebär endast
en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening av
dagvatten från planområdet kommer att ske genom att vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i recipient.

Buller

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Miljökvalietsnormen för ytvatten är
god eller hög ekologisk status och god kemisk status.

7. Sociala perspektiv
Gånghetser är i stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen löser den brist som finns i dagsläget
och tryggar även en långsiktig barnomsorg. I planområdets
omedelbara närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till en förskola.

Räddningstjänsten gör bedömningen att avståndet till
järnvägen inte kommer påverka planområdet negativt med
tanke på befintliga höjdskillnader.

Boverket rekommenderar att riktlinjer för bostäder efterföljs
även vid planering av skolor och förskolor, då det i dagsläget
inte finns några specifika riktlinjer för denna typen av
verksamhet. Riktlinjerna bör tillämpas för de tidpunkter
då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det
enligt Boverket önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Identitet

Bebyggelsen kring aktuellt planområde har en tydlig småskalig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska förändras
väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är det därför
viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och uttryck.
Detta regleras genom bestämmelser på plankartan.

8. Störningar på platsen
Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Störningen
bedöms dock bli ringa och behov av skyddsbestämmelser
finns därför inte.

Risk

Området ligger 80 meter från kust till kustbanan, vilken är
en primär transportled för farligt gods. Bedömningen har
gjorts att framtida verksamhet inte kommer att påverkas
betydande av riskerna förknippade med transport av farligt
gods. Bedömningen bygger på de topografika förhållandena
som råder, samt att byggrätten regleras till planområdets
södra del. Det innebär att barnens utevistelse främst lokaliseras norr om byggnaden. Byggnaden kan därför fungera som
en skyddsvall mot väg och järnväg.
Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

DETALJPLAN

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt
med svart streckad linje.

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet

Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller
inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som
tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Planen reglerar ingen allmän plats. Stenhuggaregatan är med
andra ord inte med i planförslaget.
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Kvartersmark

Kvartersmarken har fått användningen bostad (B) och skola
(S).
Användningen bostad berör enbart fastigheten Hulta 4:28.
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med en mindre villa
samt ett par komplementbyggnader, men är inte planlagd.
Tillkommande byggrätt säkerställs genom aktuell detaljplan.
I planen angiven byggrätt och våningsantal för bostadsändamål baseras på befintlig byggnation inom fastigheten samt på
omkringliggande bebyggelse.
Resterande planområde ges användingen skola. Användningen skolan får en byggrätt på 1 400 kvadratmeter. Under
användningen skola rymms också förskola. Byggrätten
bedöms vara tillräckligt för en förskola med sex avdelningar
samt tillhörande komplementbyggnader.
Högsta tillåtna totalhöjd för förskolan är + 218 meter över
grundkartans nollplan, vilket motsvarar två till tre våningar
beroende på takutformning och uppförande av suterrängvåning. Att planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att
oavsett om marknivån förändras kommer bebyggelsens inte
tillåtas bli högre än i detta fall + 218 meter över grundkartans
nollplan. Detta säkerställs vid bygglovsgivning.
Genom att planen möjliggör en suterräng/etagevåning
bedöms inte byggnaden upplevas som dominant i området,
utan ska anpassas till platsens sluttande terräng enligt
bestämmelse på plankartan.
De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. Här får inte byggnader
uppföras, med undantag för mindre tekniska anläggningar
såsom transformatorstationer eller dylikt. Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
Område som enligt plankartan är markerat med kryss får
endast bebyggas med komplementbyggnader, såsom soprum
och förråd.
Som nämnt tidigare reglerar genom planbestämmelse att
tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till
att nå målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”.
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Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

”En resurshushållande bebyggelsestruktur”, Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintlig bestånd, vilket
innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den redan
utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet;
»»

”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan befilig villastuktur. Förtätning innebär
bland annat minskat transportbehov och ger på så vis
klimatvinster.

Lokala miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. Här har kommunen valt att arbeta
med fyra prioriterade områden. För varje prioriterat område
finns ett antal mål och etappmål utarbetade, där syftet är att
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. Planförslaget
ger främst förutsättningar för följande mål och etappmål:
»»

”Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang”, då
förskolans placering ger goda möjlighet till naturundervisning i förskolans närområde.

»»

”Borås planerar för ett hållbart samhälle”, eftersom en
utbyggnad enligt planförslaget innebär förtätning.

Grönområdesplan

Planområdet ligger i direkt anslutning till Kransmossens
friluftsområde med klass 1, vilket är högsta värdet enligt
kommunens grönområdesplan. Friluftsområdet har höga
natur- och rekreationsvärden.
Kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av mark
identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet
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tillåts användninga skola och bostäder. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse,

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Planavgift tas ut vid bygglov, dock ej för användningen skola
(S).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Kristina Axelsson
och Erika Lundén.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Anna Westergården
plankonsult, Ramböll
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016.

1. Inledning

Huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28
för bostadsändamål.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området är i dagsläget inte planlagt.

Tidsplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

DETALJPLAN

Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är inte
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner.

Ansvarsfördelning

Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom detaljplanens kvartersmark. För
Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, innefattar det
utbyggnaden av en ny förskola, med tillhörande anläggningar,
parkering, samt iordningställandet av en in- och utfart till
området.
Den släntning som krävs för byggnationen av förskolan
kommer att ske inom kvartersmark på förskolefastigheten.
Exploatören bekostar och ansvarar för återplantering av slänten i samråd med Borås Stad, Park- och Skogsavdelningen.
Kompensationsåtgärder för ianspråktagande av mark inom
friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden
identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.
Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för planens
genomförande ansvarar exploatörerna för.

Avtal

En överenskommelse om markbyte mellan kommunen och
den privata fastighetsägaren avses att ingås innan detaljplanen
antas.
Officialservitut avses att förtydligas för att trygga Hulta 4:28
rätt till utfart och att använda Stenhuggargatan.
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och kommunen avseende förskolans
fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.
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Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar tre fastigheter; del av Hulta 4:2 som
ägs av kommunen, del av Råslätt 1:32 som ägs av kommunen
och Hulta 4:28 som ägs av privat fastighetsägare.

Fastighetsbildning, servitut och
gemensamhetsanläggning

Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda
lämplig förskolefastighet. I samband med detta regleras en del
av Råslätt 1:32 till den nybildade förskolefastigheten.
En fastighetsbildningsåtgärd kommer också att genomföras
om överenskommelse om markbyte träffas mellan Hulta 4:28
och Hulta 4:2.
Den blivande förskolefastigheten behöver ansöka om
medlemskap i vägföreningen och den gemensamhetsanläggning som finns för området.
Det servitut som finns på Stenhuggargatan bör ses över och
förtydligas så att det även i framtiden fyller sin funktion.
Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

Råslätt 1:32
»»

Avstår mark till den blivande förskolefastigheten.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt
fjärrvärme

Planområdet kan ansluta till det allmänna vatten- och
avloppsnätet som närmast finns i korsningen Häljasjövägen/
Stenhuggargatan. Den planerade exploateringen kräver
pumpning av avlopp på grund av förskolans höjdsättning.
Pumpkostnad och framtida drift blir exploatörens ansvar.
Planområdet kan försörjas av fjärrvärme då anslutningsmöjlighet finns inom planområdet.
Verksamhetsområde för dagvatten finns inte i området.
Exploatören blir därför ansvarig att fördröja dagvattnet
innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av utloppen.
Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.

El, tele och fiber

Förskolefastigheten kan ansluta till ledningar för el som finns
i Stenhuggargatan.

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått förändringar genom fastighetsbildningsåtgärd
eller kan komma att belastas av servitut, alternativt gemensamhetsanläggning:
Hulta 4:2
»»
»»
»»

Kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen Gånghester GA:2.
En fastighet för förskolans ändamål kommer att
avstyckas från Hulta 4:2.
Ny byggrätt för skola (S) tillskapas.

Hulta 4:28
»»
»»
»»
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Servitut för in- och utfarter samt användning av
Stenhuggargatan ses över och förtydligas.
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.
Fastigheten kan komma att ändra storlek och form,
för att bättre anpassas till befintliga förhållanden, efter
överenskommelse om markbyte med kommunen.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas
av exploatörerna. Eventuella utredningar, tillstånd och
utbyggnader av tekniska anläggningar inom planområdet ska
exploatörerna ansvara för och bekosta.
Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens genomförande och byggnationen av förskolan bekostas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Exempel på åtgärder som kommunen
anser nödvändiga är avstyckningen från Hulta 4:2.
Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom
exploatörernas kvartersmark, vilket vanligtvis ökar en
fastighets marknadsvärde.
Avgift för förskolefastighetens medlemskap i Gånghester
GA:2 bekostas av exploatören.
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Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Kostnader för kompensationsåtgärder bekostas av Lokalförsörjningsförvaltningen.

Plankostnader

Planavgift ska tas ut för fastigheten Hulta 4:28 i samband
med lovgivning. Planavgiften för 4:28 betalas av fastighetsägaren.
Stadskansliet						
Mark och exploatering

Maria Carlund						
mark- och exploateringsingenjör

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

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

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

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

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

Granskning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare, telefon
Johanna Engman, 033-35 89 66

Datum
2017-01-09

Sida
1(1)

Diarienummer
2016/KN0179 214

Kulturnämnden

Förslag till yttrande över detaljplan för Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 med flera, Sjöboskolan,
Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer: BN 2014-1830.

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås tillstyrka detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 med
flera, Sjöboskolan, Borås Stad.

Kulturförvaltningens yttrande i sammanfattning
Kulturförvaltningen tillstyrker detaljplanen och ser positivt på att den befintliga
huvudbyggnaden har fått varsamhetsbestämmelser.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Planen möjliggör uppförande av ny förskola med sex avdelningar i anslutning till
Sjöboskolan. Dessutom möjliggörs förändringar av Sjöboskolans byggnader och
lekytor för att tillgodose framtida behov. I granskningshandlingarna har skolans
huvudbyggnad försetts med varsamhetsbestämmelser, vilket är positivt. Då resterande
byggnader fortfarande saknar skydd är det viktigt att ändå slå vakt om den
bebyggelsestruktur och de särdrag som utmärker Sjöboskolan i bygglovskedet.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Johanna Engman
Antikvarie

Dp

Detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 m.fl.
Granskning

BN 2014-1830

Sammanfattning
Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för
omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för
att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre
fram i tiden.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 26 augusti 2016. Rev. 3 november 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med
sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska
också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans
byggnader och lekytor för att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre fram i tiden.

Planområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer norr om Borås centrum. Planområdet innefattar skolområdet, dvs. kvarteret Pluggskivlingen och hela
Nolhagagatan som sträcker sig utmed skolans östra del.
Området avgränsas i öster av Norra Sjöbogatan och i söder
av Sjöbo Torggata. Planområdets storlek är cirka 36 000 m2 .
All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. Kvarteret
Pluggskivlingen används som skola och arrenderas av Lokalförsörjningsförvaltningen.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P217 (laga kraft 1953) samt
stadsplan P265 (laga kraft 1960). Området omfattas också av
fastighetsplan 1583K-BN683/1964 (laga kraft 1964). Gällande
planer anger allmänt ändamål på fastigheten Pluggskivlingen
5, garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt
lokalgata för Nolhagagatan.

Kommunala beslut

2014-06-16 §315 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Lokalförsörjningsnämnden att påbörja förstudier för etablering
av en ny förskola på Norra Sjöbo. Det efter att berörd
stadsdelsnämnd lämnat ett positivt planbesked. I beslutet
fastslogs också att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt
besked från Stadsdelsnämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
2014-09-04 §131 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att
tillstyrka att förstudie påbörjas för att studera möjligheterna
att etablera förskola på fastigheten Pluggskivlingen 4, samt att
begäran om detaljplan lämnas av Lokalförsörjningsnämnden
till Samhällsbyggnadsnämnden.
2014-11-18 §214 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att
föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ny detaljplan upprättas
som ger möjlighet till att en ny förskola om minst 1200m² på
fastigheten Pluggskivlingen 4, alternativt i kvarteret Sommarleken på Sjöbo.
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2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.
Vid framtagandet av samrådshandlingar har beslut tagits att
enbart göra en ny detaljplan för kvarteret Pluggskivlingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra
en ny förskola. Bedömningen är att detta går att uppnå inom
kvarteret Pluggskivlingen, varför ett större planområde inte
har ansetts befogat. Kvarteret Sommarleken ingår således inte
i planområdet.
Delegationsbeslut gällande samråd fattades den 2016-08-26.
Planen har varit ute på samråd mellan den 30 augusti till den
2 oktober.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Området innehåller byggnader i skiftande storlekar, olika
typer av lekanordningar på både grönyta och hårdgjord yta,
samt två fotbollsplaner varav den ena är anlagd med konstgräs. Området innehåller också en viss andel parkering samt
gatumark. Samtliga byggnader inom planområdet hör till
Sjöboskolan. I byggnaden längst norrut ligger en idrottshall.
Matsalen ligger i byggnaden som ligger längst åt sydväst.
Övriga byggnader innefattar i huvudsak klassrum, kontor och
liknande.

Ny bebyggelse

Detaljplanen ger en flexibel byggrätt, vilket innebär att
byggnaderna kan planeras, anpassas och byggas efter behov.
Byggnaderna får ha en nockhöjd på 14 meter, vilket innebär
cirka tre våningar. Största byggnadsarea begränsas till 30
% av fastighetsarean och innebär att detaljplanen medger
byggnader upp till 9 600 m2 . Maximal byggnadsarea inkluderar befintliga byggnader på fastigheten.
För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker
Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs,
takmaterial ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas
likt ursprungliga vad gäller form och kulör. Bestämmelsen
gäller endast för skolans huvudbyggnad.

Stadsbild och gestaltning

Detaljplanen medför ingen negativ påverkan på stadsbilden.
Vid nybyggnation är det viktigt att byggnaderna anpassas till
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Grön- och lekytor i kvarteret.

En av skolans befintliga byggnader.
DETALJPLAN

5

befintlig struktur på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att
byggnaderna placeras så att lekytor och andra friytor bevaras
alternativt tillskapas på annan plats inom området. För att
inte motverka planens flexibilitet är detta inget som regleras
i planen.
Byggnaderna inom skolområdet är till största delen vita med
ljusgröna inslag. Omkringliggande bebyggelse är av skiftande
karaktär med både puts och tegel i olika kulörer.

Historik och kulturmiljöer

Innan Sjöboskolan byggdes på 1960-talet bestod området av
grönytor. Planområdet är utpekat i Borås Stads kulturmiljöprogram (2001). Anledningen är att Norra Sjöbo planerades
efter ett stadsplaneideal med inriktning på så kallade
grannskapsenheter. Det innebär att områden planerades
kring ett centralt torg där olika kommersiella och offentliga
funktioner samlades. Sjöbo centrum, med Sjöbo torg och de
olika funktionerna runtomkring är Borås enda fortfarande
fungerande exempel på detta ideal.
Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan på kulturmiljön
i området. Skolområdet är utpekat på grund av dess funktion
som skola, och det är något som detaljplanen stärker.

Bostäder

I detaljplanen ingår inga bostäder. I öster, väster och norr
omges planområdet av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Offentlig service

Området ligger i närheten av Sjöbo torg där det bland annat
finns ett äldreboende, en vårdcentral, ett bibliotek och
postombud. Strax söder om planområdet finns en befintlig
förskola med fyra avdelningar. Inom planområdet finns idag
skola för årskurs f-6. Detaljplanen gör det möjligt att bygga
en förskola med sex avdelningar och att omlokalisera och
optimera den befintliga skolans lokaler.

Kommersiell service

På intillliggande Sjöbo torg finns matbutik och apotek.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
dels mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009
av Kommunfullmäktige.

6

3. Gator och trafik
Gatunät

Vid nybyggnation enligt detaljplanen ökar trafikmängden
något till området. För att förbättra trafikstrukturen och öka
säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som idag
ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata.

Gångtrafik

Gående kan ta sig in till skolområdet från flertalet platser
runt om kvarteret. Skolområdet omges av trottoarer i öst,
väst och i syd. Utmed dess norra sida går gångvägen Näverstigen, som i väst leder vidare mot Sjöbovallen och Viskan
och i öst ansluter till parken Sommarleken. Därefter fortsätter gångvägen under Fristadvägen och leder till bostäder och
verksamheter i östra delen av Norra Sjöbo.

Cykeltrafik och cykelparkering

Cyklister kan ta sig in till skolområdet via ett antal in/utfarter
från Norra Sjöbogatan samt Nolhagagatan. Cykelparkering
finns på ett flertal platser inom skolområdet.

Kollektivtrafik

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik då busshållplatser för stadsbusslinjen finns i direkt anslutning, öster
om skolområdet.
Utmed Nolhagagatan finns i dag en hållplats för skolskjuts.
Denna hållplats föreslås flytta till Sjöbo Torggata. En eventuell flytt skulle innebära en ökad trafiksäkerhet utmed Nolhagagatan, då gatan idag har många utfarter från bostäderna
i väster samt att vändplanen i norr uppfattas som för liten
för buss. Framtida hållplats ska placeras inom kvartersmark.
Marken reserveras med prickmark.
Gång- och cykelbanan planeras gå i samma sträckning som
idag, vilket innebär att skolbussen kommer att behöva korsa
denna för att komma in till hållplatsen. Trafiksäkerheten
bedöms ändå kunna bli godtagbar, då antalet bussar är få
och sikten på sträckan är god. Trafiksäkerheten ska studeras
vidare i samband med detaljprojekteringen av framtida
busshållplats.

Biltrafik och bilparkering

Skolområdet omges i väst, syd och öst av bilgator. Angöring
till skolområdet sker vid två platser från Nolhagagatan och
vid två platser från Norra Sjöbogatan.
Enligt gällande parkeringsnorm (från 1998) ska 60 % av
skolans anställda ha parkeringsplats. Om Sjöboskolans
kapacitet ökar till cirka 500 elever innebär resonemanget
att det behövs cirka 42 parkeringsplatser. För en förskola
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med sex avdelningar behöver cirka 30 nya parkeringsplatser
tillskapas. Parkeringar till skola och förskola ska ordnas inom
kvartersmark.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m² ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3m³ per 100 m² hårdgjord yta ska anläggas.
Central fördröjning inom planområdet genom damm
kommer behövas för både fördröjning och för rening. Planen
reglerar inte exakt placering av fördröjningsyta.

Värme

Byggnaderna inom planområdet är i dag anslutna till fjärrvärme. Möjlighet finns att ansluta även framtida byggnader.

Utöver skolans egna lekytor finns strax nordöst om området
en park vid namn Sommarleken. I parken finns stora grönytor, en lekplats samt en stor inhägnad grusplan. Vid behov
kan grön- och lekytorna i parken användas av skolan.

Natur och vegetation

Inom planområdet finns mycket grönska i form av buskar
och träd. Mest vegetation finns i norra och södra delen av
området. I mitten av skolgården finns ytor med konstgräs
som substitut för vanlig gräsmatta. Området är mestadels
plant, men med viss höjdskillnad i väster där området sluttar
ner mot Norra Sjöbogatan.
Beroende på hur ny bebyggelse inom området placeras är det
möjligt att viss vegetation måste tas i anspråk till förmån för
nya byggnader.
Väster om planområdet, mellan bebyggelsen och Viskan,
finns ett värdefullt lövskogsområde enligt Länsstyrelsen.
Lövskogsområdet bedöms inte påverkas av detaljplanens
genomförande.

Skyddsvärt träd

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en
ask, vilket är en rödlistad art. Trädet har en omkrets på 322
centimeter, är friskt och utan håligheter. För att trädet ska

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste
anslutningspunkt finns i södra delen av Nolhagagatan.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning, ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk ”
följas.
Verksamheten har i dag en miljöstation lokaliserad väster om
skolan. Vid om- och nybyggnation är det viktigt att avfallshantering planeras så att den är skild från verksamheten och
att hämtning sker utanför inhägnat område.

5. Mark
Lek och rekreation

Inom skolans område finns stora ytor för lek och bollspel.
Längst norrut i kvarteret finns två bollplaner, varav en är
anlagd med konstgräs. I mitten av kvarteret finns en basketplan. Vid om- och nybyggnation inom skolans kvarter är det
viktigt att tillräckliga grön- och lekytor bevaras.
Bild på vegetation och fotbollsplan.
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kunna bevaras behöver det ha en skyddszon runtom på
15,4 meter i radie. Med skyddzon menas ett område kring
trädet som skyddas vid arbeten (helst fysiskt skydd) och
där man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller
uppställningsplats för fordon etc. Trädet har markerats på
plankartan och skyddas med en planbestämmelse som kräver
marklov vid åtgärder som berör trädet och dess rotsystem.
Vid ingrepp som kan påverka specifikt träd ska dialog föras
med Länsstyrelsen.
Att trädet bevaras bedöms inte påverka områdets funktion
som skola negativt. Istället kan trädet införlivas i grön- och
lekytor och bli en kvalitet för grönstrukturen i området.
Inom planområdet finns ytterligare askar, dock inte av
samma dignitet som den ovan beskrivna. När om- och
nybyggnation sker i området bör om möjligt även hänsyn tas
till den vegetationen.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte
inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk markutredning genomförts. Utredningen visar att marken består av
fast lagrad sandmorän och att byggnader mellan ett till tre
våningar bedöms kunna grundläggas genom platta på mark.
Stabiliteten i området bedöms vara tillfredsställande och
marken inom området bedöms inte vara sättningsbenägen.
Då jordmäktigheterna ställvis kan vara små kan viss bergssprängning bli aktuell vid grundläggning av byggnader,
utjämningsschakter eller vid anläggning av ledningar. Inför
eventuella sprängningsarbeten ska en riskanalys upprättas
med avseende på vibrationsalstrande arbeten för kringliggande befintliga byggnader och konstruktioner.
Innan grundläggning sker ska mulljord och vegetationslager
schaktas bort. Tjälisolering bör läggas ut runt byggnaders
hörn samt under kalla byggnadsdelars golv.
Marken utgör normalriskområde vad avser radon. Det
innebär att nya byggnader ska uppföras med radonskyddande
åtgärder, dvs. att golv och väggar ej ger uppenbara otätheter
mot mark. Upplysning återfinns på plankartan.
Vid anläggning av källare kan ytterligare geotekniska utredningar behövas för att säkerställa bergnivå på aktuell plats.
Vid anläggning av källare rekommenderas även en vidare
undersökning gällande grundvattennivå för området.

Karta över var föroreningarna påträffats. Röd markör visar den punkt med högst
föroreningshalt och gula mörkörer visar de punkter med något lägre halter.

Förorenad mark

Som underlag för detaljplanen har en utredning avseende
markmiljö genomförts. Anledningen till att marken undersökts är att det har funnits verksamheter som hanterat bland
annat bekämpningsmedel, ytbehandlingsmedel samt bensin
inom 250 meter från fastigheten. Ytterligare en anledning är
att det tidigare funnits en nedgrävd oljetank inom planområdet. Oljetanken är sedan en tid borttagen.
Utredningen visar att det finns föroreningar på fastigheten
som kan påverka människors hälsa och miljön. De högsta
föroreningshalterna finns under asfalten där oljecisternen
tidigare varit nedgrävd. I dagsläget är det personalparkering
på denna yta och utgör ingen vistelseyta för barnen.
Inför kommande exploatering ska området där oljetanken
tidigare funnits saneras. För övriga områden är det viktigt
att i samband med projektering se till att inga föroreningar
berörs. Om förändring sker på eller i anslutning till förorenad
mark ska marken saneras i samband med exploatering. Detta
säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan.
Eftersom utredningen som gjorts är översiktlig ska ytterligare en ytlig provtagning utföras för att säkerställa att ytlig
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jord har halter under de riktvärden som gäller för förskola
och skola. Ytlig provtagning innebär provtagning av översta
metern av marken. Detta ska senast ske i samband med
exploatering.
Övriga påträffade föroreningar medför ingen risk för
människors hälsa så länge inte intag av växter sker. I
dagsläget sker ingen odling i området och det är inte heller
lämpligt att framöver odla i den befintliga jorden. Odling kan
istället ske i t.ex. pallkragar som fylls upp med matjord. Det
krävs procentuellt mycket stora intag av växter som är odlade
inom området för att dessa ska utgöra en fara för människor.
Sanering behöver därför inte genomföras för att den befintliga verksamheten ska kunna fortgå.
Om förändring av byggnader eller mark inte görs på de
platser där föroreningar hittats utgör föroreningarna alltså
ingen hälsofara.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
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har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendragets
kemiska status är inte klassad, vilket gör att statusen per
automatik uppges vara av ej god kvalitet. Vattenkvaliteten
i vattendraget bedöms inte påverkas av dagvatten från den
fastighet detaljplanen omfattar, då befintlig och planerad
verksamhet är av icke-förorenande karaktär.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga
områden såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom
att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del
av planområdet. Generell planbestämmelse gällande fördröjning inom kvartersmark återfinns på plankartan. Systemet
kan även fungera för tillfällig uppsamling av eventuellt
släckvatten. Information har införts på plankartan gällande
att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten
inom området beaktas. Informationen på plankartan är inte
juridiskt bindande, utan ska snarare ses som en upplysning
för bygglovet.
Utöver plankartans reglering och information är räddningstjänsten alltid granskande instans vid bygglovsgivning för
skola/förskola. Frågan kan därför bevakas av verksamheten
själv.

7. Störningar på platsen
Risk

Området ligger 450 meter från Väg 42, vilken pekas ut som
primär transportled för farligt gods. Bedömningen är att
planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna förknippade med transportleden.
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Räddningstjänstens bedömning

Dialog har förts med Södra Älvsborgs Räddningstjänst. De
gör bedömningen att det inte finns behov av en riskanalys för
området. Anledningen är det långa avståndet till närmaste
farligt godsled.
Enligt uppgifter från Räddningstjänsten ska avståndet från
räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till
angreppsväg såsom entré, inte överstiga 50 meter. Avståndet
från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter.
Avståndet mellan brandposter bör således inte överstiga 150
meter.
Vattenflödet i brandposterna i området bör vara 1200 liter/
min enligt VAV P 83. Detta täcker även upp behovet av
släckvatten för flerfamiljshusen i norr.

Buller

Omkring 430 meter öster om planområdet finns en verksamhet som har 500 meter i skyddsavstånd på grund av buller.
Skyddsavståndet sträcker sig cirka 70 meter in i planområdets
nordöstra del, varav 40 meter berör skolområdet.
Dialog har förts med Miljöförvaltningen som gör bedömningen att en bullerutredning inte behöver tas fram för
planförslaget. Mellan den föreslagna bebyggelsen ligger
idag bostäder, en väg och en järnväg. Det finns inga för
kommunen kända klagomål på buller från boende, vilket
borde vittna om att bullernivåerna inte är oacceptabla.
Miljöförvaltningens bedömning är att en utredning inte
skulle visa att buller blir ett problem vid etablering av en
förskola. Förutsatt att framtida byggnader placeras på ett sätt
som gör att verksamheten får en tyst sida/innergård.
Det finns idag inga specifika riktvärden för skola/förskola,
utan Boverket hänvisar till de nivåer som anges för bostäder.
Enligt myndigheten är det önskvärt att de delar av gården
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet inte har en ljudnivå som är högre än 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid). För att uppnå en god utemiljö för barnen kan
husen placeras utmed Näverstigen/Nolhagagatan och på så
vis fungera som bullerskydd. Det bör uppmärksammas att
behovet av bullerskydd endast anses önskvärt om det skulle
vara så att vissa barn enbart skulle ha den nordöstra delen
av kvartersmarken som sin utomhusmiljö. Aktuell skoltomt
ses dock som stor, inkluderat en framtida ökning av skolans
elevantal. Det innebär att vistelseytan för barnen troligtvis
inte kommer att begränsas till enbart nordväst. Med grund
i att angivna nivåer endast är rekommendationer och att
skoltomten är stor regleras inte placering av framtida bebyggelse i detaljplanen. Bygglovsgivning för aktuell verksamhet
sker alltid i samråd med miljöförvaltningen. Frågan gällande
placering tas därför lämpligen där, för att undvika reglering
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som minska planens flexibilitet. För att frågan inte ska kunna
missas i lovgivningen har en upplysning på plankartan
införts.
Det bedöms inte bli några svårigheter att tillgodose Boverkets byggregler för inomhusmiljö vid bygglovsgivning.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa de omkringliggande bostäderna.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning
med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Nolhagagatan ska ha
kvar sin användning som kommunal gata.

Kvartersmark

Bokstaven S1 står för skola där det också tillåts mindre
tekniska anläggningar. Ett exempel på mindre teknisk
anläggning är en transformatorstation. Genom att tillåta
tekniska anläggningar inom hela skolområdet så ökar också
planens flexibilitet. Användningen gäller för hela kvarteret
Pluggskivlingen. För området gäller en högsta nockhöjd
på 14 meter. Området ges en byggrätt på upp till 30 % av
fastighetsarean, vilket i praktiken innebär att byggnader till
en yta av 9 600 m² kan uppföras inom kvarteret Pluggskivlingen. Byggrätten bedöms vara tillräckligt för en utbyggnad
av befintlig verksamhet och förskola med tillhörande
komplementbyggnader.
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Egenskapsbestämmelser

De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. För att säkra åtkomsten
till ledningarna får inte byggnader uppföras. Mark där
byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.

9. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i
sju övergripande målområden. Bland annat anges hur vi
gemensamt ska ta ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande för att skapa bra förutsättningar för barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla
vuxna. Vidare lyfts i Borås 2025 vikten av att skapa goda
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer
vid både korta och långa resor för att minska belastningen på
miljön.
Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder
och med närhet till både kollektivtrafik och andra funktioner
såsom bibliotek, mataffär och apotek. Genom att skapa
möjlighet att bygga en ny förskola i anslutning till Sjöboskolan, samt att skapa möjlighet att utveckla befintlig skola
kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande och till
att tillgodose det ökande behovet av förskoleplatser i nära
anslutning till bostaden.

Miljömål

Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö.
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga
mål är bland annat att verka för en ökad andel förnybara
energikällor och att skapa bättre förutsättningar för resenärer
att välja hållbara färdsätt.
Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser samt ett
bättre underlag för kollektivtrafik.
Planen bidrar också till att miljömålen nås genom att det är
möjligt för nya byggnader att anslutas till fjärrvärme. Fler
förskoleplatser i närheten av bostäder och i närheten av
kollektivtrafik möjliggör för förbättrade förutsättningar för
gående och cyklister.

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Planen reglerar att befintlig skyddsvärd ask sparas. Då
planen inte bedöms ge någon negativ påverkan på miljöfaktorer är bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning inte
krävs.
Frågor som bedömts viktiga för detaljplanen är:

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning, därefter
andra hållbara energislag, vid lokalisering av bebyggelse.

Strategisk plan

En strategisk plan för Sjöbo håller på att tas fram. Samråd
pågick mellan 2 juli och 30 september 2015. I remissförslaget
presenteras lämpliga områden för omvandling och förtätning
med bostäder. Förslaget visar också vilka kopplingar för
både djur, växtlighet och människor som är viktiga att bevara
och förstärka. Aktuellt planområde är inte specifikt utpekat
i remissförslaget. Ett syfte med den strategiska planen är
däremot att öka möjligheterna för service i stadsdelen, vilket
gör att aktuellt planförslag bedöms förenligt med remissförslaget.

DETALJPLAN

»»

Bevarande av gröna miljöer och skyddsvärt träd.

»»

Föroreningar i mark.

»»

Miljökvalitetsnormer för vatten.

Störningar som planen ger upphov till

Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Hållbar utveckling

Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i befintligt
område vilket bidrar till hållbar utveckling för verksamheten
och för orten.

Hushållning med naturresurser

Planområdet har god tillgänglighet till gång-, cykel och
kollektivtrafik vilket innebär att det är lätt för föräldrar och
barn att välja dessa färdmedel för hämtning och lämning,
respektive transport till skolan. Det finns möjlighet att
ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Marken som tas
i anspråk är i stort sett plan vilket minimerar behovet av att
spränga, tillföra massor m.m.
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Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte är
negativt med avseende på hushållning med naturresurser.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

Naturvärden

»»

är förenlig med översiktsplanen,

»»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse, eller

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plankartan anger en väl tilltagen skyddszon kring den ask
som klassas som skyddsvärd. Med skyddszon menas ett
område kring trädet som bör skyddas vid arbeten och där
man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller
uppställningsplats för fordon etc.

Infrastruktur

Byggnation enligt planförslaget har möjlighet att ansluta till
befintlig infrastruktur för ledningar etc. Ombyggnation av
Nolhagagatan och flytt av busshållplats möjliggörs, vilket
förbättrar trafikstrukturen i området.

Sociala värden

Det finns ett stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen tryggar en långsiktig barnomsorg. Planen
medger även en eventuell om- och utbyggnad av Sjöboskolan.
Genom samutnyttjande av både lokaler och lekytor ökar
barnens möjligheter för samspel mellan olika åldrar.
I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till skola/förskola. Verksamheterna kan därför bli en viktig mötesplats i grannskapet.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Miljöteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

»»

Geoteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Paulina Bredberg.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Planförslaget innebär att delar av barnens lekyta tas i
anspråk. Dialog har förts med skolverksamheten som uppger
att skolgården idag är mycket stor och att ett genomförande
av planförlaget inte bidrar till en försämring av barnens
lekmöjligheter.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Anna Westergården
plankonsult, Ramböll

Nya arbetstillfällen

Aktuellt planförslag möjliggör en förskola och en utbyggnad
av befintlig skolverksamhet. Det innebär att fler arbetsplatser
tillskapas i och med ett genomförande av planförslaget.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN683/1964 , fastställd den 13 juli
1964, upphävs för kvarteret Pluggskivlingen. Se plankarta.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 7 juli 2016. Rev. 3 november 2016.

1. Inledning

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
ny förskola samt att öppna upp för omstrukturering av
Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att kunna tillgodose
eventuella förändringar av skolans behov i framtiden. Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, som är exploatör för området. Planen
medger användning för skola (S). Planlagt område ligger
inom gällande stadsplan (P265 laga kraft 1960 samt P217 laga
kraft 1953). Det finns också en gällande fastighetsplan (P265
laga kraft 1964) som upphävs i och med den nya detaljplanen.

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast
lokalgatan (Nolhagagatan) som utgör allmän plats.
Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark.
Detaljplanen medför inga förändringar beträffande ansvaret
för allmän platsmark. Exploatören ansvarar för åtgärder på
kvartersmark.

Avtal

För avsedd verksamhet inom kvartersmark ska en upplåtelse
genom internarrende träffas mellan markägaren och exploatören.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 3 fastigheter. Borås Stad äger
samtliga av dessa; Pluggskivlingen 4, Pluggskivlingen 5 och
Torpa-Sjöbo 2:1.

Fastighetsbildning

2. Organisatoriska frågor
Tidplan

Detaljplanearbetet sker med standard förfarande och följande
tidplan gäller:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

3:e kvartalet 2016
4:a kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

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

DETALJPLAN

En fastighetsreglering behöver genomföras där mark överförs
från Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 för att anpassa
fastighetsindelningen mellan detaljplanens olika användningsområden skola och lokalgata. Området som berörs är
en del av vändplatsen i norra delen av Nolhagagatan. En
fastighetsreglering bör också göras mellan Pluggskivlingen
4 och Pluggskivlingen 5 om ny byggnation placeras över
fastighetsgräns.

Servitut och ledningsrätt

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med exploatören avseende projektets påverkan
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller
kostnader och utförande. Inom planområdet finns en
ledningsrätt, för el-ledningar, som belastar fastigheten
Pluggskivlingen 5 med förmån för Göta 1:5.
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut.
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4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdets norra del, Pluggskivlingen 4, bedöms
kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt
genom fördröjning. Anordningar för fördröjning av
dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av
exploatören och ansvaret för anordningarna fram till
anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. Det är
Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för allmänna
VA-anläggningen. Framtida bebyggelse kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

El, tele och opto

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

Trafik och parkering

Trafikmängden kommer att öka något vid nybyggnation
enligt detaljplanen. För att förbättra trafikstrukturen och
öka säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som
idag ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata.
Angöring med bil till skolområdet sker vid två tillfarter
från Nolhagagatan och två tillfarter från Norra Sjöbogatan.
Parkering ska lösas inom kvartersmark.

exponering av förorening om denna risk inte bedöms som
ringa. Enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan
får bygglov inte ges förrän marken har sanerats.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Den fastighetsreglering som behöver göras av en del från
Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 bekostas av exploatören. Likaså bekostar exploatören den fastighetsreglering som
eventuellt behöver göras mellan Pluggskivlingen 4 och 5.

Markutrednings- och saneringskostnader

Exploatören ansvarar för nödvändiga avhjälpandeåtgärder
med avseende på förorenad mark. Detta bekostas av exploatören. Eventuell kostnadsfördelning regleras i avtal mellan
markägaren, exploatören och verksamhetsutövaren som
orsakat föroreningen. För att klargöra verksamhetsutövare
kan ansvarsutredning krävas.

Ledningsåtgärder

Natur och kultur

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.
För säkerställandet av markupplåtelse för ledningar upprättas
servitut.

Markmiljö

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en ask
vilken är en rödlistad art. Trädet skyddas genom en planbestämmelse i plankartan.

Det finns kända markföroreningar inom planområdet som
framkommit efter en översiktlig utredning avseende markmiljön. För en sammanställning av undersökningen hänvisas
till planbeskrivningen. Utredningen visar att föroreningarna
kan påverka människors hälsa och miljön. Inför kommande
exploatering ska därför området där oljecisternen varit
placerad saneras. Det ska också göras en ny markutredning,
för att klargöra föroreningshalterna. Markmiljön ska klara de
riktvärden som gäller för skola och förskola. För övrig mark
inom planområdet är det viktigt att exploatören i samband
med projektering ser till att inga föroreningar berörs. Om
förändring sker på eller i anslutning till förorenad mark ska
markägaren kontaktas och marken saneras i samband med
exploateringen.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid bygglov i samband med
exploateringen av området. Planavgift betalas av exploatören.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Maria Carlund
Exploateringsingenjör

Byggande och markarbeten i förorenade områden är
anmälningspliktiga enligt 28 § Förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. I god tid innan markarbeten
påbörjas i sådana områden ska en anmälan inlämnas till
tillsynsmyndigheten om det finns risk för spridning eller
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 3 november 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 30 augusti – den 2
oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
18 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet.
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har reviderats,
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är
i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning

2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.

1. Yttranden från remisspart
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S3 Trafikverket	
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S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

S1 Kommunstyrelsen

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
»»
Riksintresse kommer att skadas påtagligt
»»
Mellankommunal samordning blir olämplig.
»»
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
»»
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
»»
Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och
säkerhet eller
»»
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Kommentar

Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att skyddet för det skyddsvärda trädet bör
säkerställas med en planbestämmelse, istället för att markeras
på illustrationskartan.

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-08-26 § Pl 2016000008.

1. Yttranden från remisspart
Kommunstyrelsen anser i stort att utformningen av detaljplanen är god. Dock bör hållplatsläge för skolbuss, samt
parkeringslösningarna inom området studeras djupare.

Hållplatsläge för skolbuss, samt parkeringslösningarna har studerats i
den mån som har ansetts rimligt för planförslaget. Exakt hållplatsläge
och parkeringslösning regleras inte i detaljplanen, utan kommer att
detaljstuderas vid projektering.

DETALJPLAN

Trafik
Länsstyrelsen ser det som angeläget att bygga om Näverstigen och Nolhagagatan samt att anlägga ny hållplats för
skolskjutsen. Länsstyrelsen anser att plats för skolskjutsen på
kvartersmarken bör säkerställas i planen och att byggrätten
justeras.
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Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Länsstyrelsen anser att kommunen närmare bör analysera
byggrätten i norr med närhet till bostäder med hänsyn till
skuggning och buller.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Den skyddsvärda ask som finns belägen inom planområdet säkerställs
med planbestämmelse på plankartan. Prickmarken i söder, mot Sjöbo
Torggata, har utökats. Detta för att förhindra att skolans expansion
omöjliggör en flytt av hållplatsläget.
Prickmarken i norr har utökats för att undvika skuggbildning på
befintliga bostäder. Den verksamhet som tillåts bedöms inte ger upphov
till något buller som kan störa de omkringliggande bostäderna.

S3 Trafikverket

Riksintressen och statlig infrastruktur utanför planområdet
berörs eventuellt av ökad trafik beroende på geografin för
förskolans ”upptagningsområde”. Planhandlingarna saknar
ett resonemang om detta. Tillfartsvägar och gång- och
cykelvägar för ett större område bör beskrivas och felande
länkar undersökas.
Hänsyn bör tas till fortsatt utveckling av att förbättra
förhållanden för oskyddade trafikanter. Området omfattas av
Cykelplan 2016-2017 Borås stad, Program, policy, riktlinjer
och regler. Bland annat finns det enligt cykelplanen en
felande länk utmed Fristadsvägen norrut fram till Skogsrydsvägen.
Enligt planhandlingarna har området god tillgänglighet till
kollektivtrafik. Man utgår ändå ifrån ett stort tillskott av
parkeringsplatser vilket inte bidrar till transportsnål planering. Parkering kan även ta mark i anspråk som kan nyttjas
för skolans verksamhet.
Vi förutsätter att Borås stad tillsett att gällande normer för
bullervärden uppfylls då det är en skola och riktvärden för
skolgård är 55 dBA utomhusmiljö. Vi förutsätter också att
kraven enligt Boverkets Byggregler avseende ljudnivåer
inomhus uppfylls. Planbeskrivningen säger att framtida
byggnader ska placeras så att verksamheten från en tyst sida/
innergård. Plankartan saknar bestämmelser som stödjer
detta.

Kommentar

Trafikökningen på riksintresset för kommunikation och den
statliga infrastrukturen bedöms bli marginell i och med utbyggand av
planförslaget, då verksamheten främst är planerad att försörja boende
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i närområdet. Eftersom gång- och cykelvägar är väl utbyggt kring
Sjöboskolan finns goda förutsättningar att dessa används till och från
skolan/förskolan.
Detaljplanen kan endast reglera områden eller vägsträckor innanför
sitt eget planområde. Sträckan Fristadsvägen – Skogsrydsvägen ligger
utanför aktuellt planområde. Denna sträckning håller dessutom på att
byggas om och beräknas vara färdig innan aktuell plan genomförs.
Planförslaget anger att parkering ska ske inom kvartersmark, vilket
således innebär att planen inte reglerar hur många parkeringsplatser
som upprättas. Detaljplanen kontrollerar enbart att antalet parkeringsplatser utifrån vad som krävs enligt gällande parkeringsnorm får
plats inom planområdet, vilket de gör. Detaljplanen förutsätter att
skolverksamheten kan göra avvägningen mellan parkeringsytor kontra
behovet av exempelvis lekytor.
Planen förutsätter att BBR efterföljs vid bygglovsgivning, däribland
vad det gäller riktvärden för buller. Boverket har inga riktlinjer
gällande buller för skola/förskolas utemiljöer. Frågan beträffande
framtida utemiljö ur bullerhänseende bör därför tas i samråd med
miljöförvaltningen i bygglovsskedet. Enligt kommunens rutiner får alltid
miljöförvaltningen byggloven gällande skola/förskola på remiss. För
att frågan inte ska kunna missas i lovgivningen har en upplysning på
plankartan införts.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
hänsynstagande till nämndens synpunkter i yttrandet.
Tekniska nämnden ser ingen anledning att ändra det stråk av
parkmark som löper från Sommarleken till Sjöbovallen på
del av Näverstigen i gällande plan till allmän plats GC-väg.
För att påbjuda cykeltrafik på Näverstigen behöver i så fall
del av skoltomten nyttjas då Näverstigen anslutes till Norra
Sjöbogatan via en trappa. Näverstigens ges därför samma
planbestämmelse som gällande plan.
Nolhagagatans funktion bostadsgata/återvändsgata och
trafikmängd motiverar inte utbyggnad av separerad cykelbana. Gatans bredd kan inbjuda till höga hastigheter varför en
anpassning till lägre hastighet genom fartdämpande åtgärder,
trädplanteringar alternativt utökning av gångfartsområdet är
en bättre lösning.
I texten till planbeskrivningen anges att hållplatsen för
skolskjuts flyttas från Nolhagagatan till Sjöbo Torggata. I
illustrationen till plankartan redovisas den på Nolhagagatan.
Det bör förtydligas vilket läge hållplatsen ska ha.
De oreglerade in-/utfarterna på östra sidan av Nolhagagatan
bör regleras genom förbud mot in-/utfart på lämpliga
sträckor.
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Kommentar

Planområdesgränsen har dragits om inför granskningen och Näverstigen
har uteslutits från planområdet. Planen reglerar inte upprustning och
utbyggnad av framtida gång- och cykelbanor, därför har stycket tagits
bort i planbeskrivningen.

S8 Stadsdel Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker planförslaget. Nämnden
ställer sig positiv till detaljplanen då behov av både skol- och
förskoleplatser fortsätter att öka i ett växande Borås. Detaljplanen säkrar en långsiktig planering för grundskola och
förskola på Norra Sjöbo.

Illustrationsplanen har justerats enligt synpunkt.
Plankartan har kompletterats med utfartsförbud i båda kurvorna i
söder. Reglering av in- och utfart för boende öster om Nolhagagatan har
inte ansetts lämpligt eftersom det i huvudsak skulle påverka fastigheter
utanför planområdet.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas i fortsatt
planarbete.
Miljöförvaltningens synpunkter i planarbetet gällande
mark, naturvård och bullerfrågor har i huvudsak beaktats
och beskrivs i planen. En planbestämmelse bör införas på
plankartan gällande placering av framtida byggnader för att
säkerställa att verksamheten får en tyst sida/innergård.

Kommentar

Då planen ska vara flexibel och verksamheten idag inte vet hur framtida
bebygglese kommer att se ut eller vara placerad har plankartan inte
försetts med någon placeringsbestämmelse gällande placering . För vidare
svar gällande buller, se kommentar till Trafikverket.

S6 Borås Elnät

Elnät
Vi ser att det i planen läggs till att mindre teknikanläggningar
kan tillåtas på prickad mark t.ex. transformatorstation.
Stadsnät
Ingen erinran.

Kommentar

Under användningen S (skola) har tillägget ” samt mindre tekniska
anläggningar” infogats. Det innebär att planens flexibilitets ökar och
mindre tekniska anläggningar såsom transformatorstationer nu kan
placeras mer fritt inom kvartersmarken. Dock inte på prickmark.

S7 Lantmäterimyndigheten

Under rubriken ”Fastighetsbildning” bör framgå att en fastighetsreglering bör genomföras mellan Pluggskivlingen 4 och
5 om ny byggnation ligger över fastighetsgräns. Dessutom
bör det framgå att E-området ska avstyckas för att genomföra
planen fullt ut.

Kommentar
Noterat.

S9 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 med flera, Sjöboskolan, Borås Stad.
Kulturnämnden ser positivt på att det ges möjlighet att bygga
förskola vid Sjöboskolan. Nya tillägg till de befintliga byggnaderna bör dock ske med hänsyn till den bebyggelsestruktur
och de särdrag som utmärker Sjöboskolan. Majoriteten av
de befintliga skollokalerna är uppförda på 1960-talet med
arkitektoniska kvaliteter efter tidens ideal som bildar en väl
sammanhållen helhet. Trots att byggnaderna genomgått
vissa förändringar under åren är det värt att slå vakt om
byggnadsdetaljer, proportioner och bebyggelsestruktur för
att bibehålla skolans prägel och arkitektoniska värden. I det
fortsatta planarbetet bör man därför se över möjligheten att
förse befintliga skolbyggnader med varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Kommentar

För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs och takmaterial
ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas likt ursprungliga
vad gäller form och kulör. Bestämmelsen gäller endast för skolans
huvudbyggnad.
Då planförslaget medger omfattande utbyggnad och omlokalisering inom
området har inte ytterligare reglering setts om lämplig, då varsamhetskravet inte kan styra var nya volymer placeras och inte heller hur dessa
utformas.

S10 Räddningstjänsten

I detaljplanen går det att läsa att avrinningen av dagvattnet
sker mot Viskan.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att eventuellt släckvatten förhindras från att nå
känsliga områden eller Viskan. Detta kan göras genom att
ge räddningstjänsten förutsättningarna att kunna samla upp
släckvattnet inom området.

Kommentar

Planhandlingarna har justerats enligt önskemål.
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Kommentar

Information har införts på plankartan gällande avrinningsområde mot
Viskan och att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten inom området beaktas, t.ex. genom att tillskapa fördröjningsytor
såsom diken. Informationen på plankartan är inte juridiskt bindande,
utan ska snarare ses som en upplysning i samband med bygglovet.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs en
ny förskola i området. Dock är det bekymmersamt att lekytorna på skolgården minskar. Barn har behov av utrymme för
lek och utevistelse i sin närmiljö.
Nämnden har lagt en konstgräsyta på en befintlig grusplan
på skolan. Den försvinner och behöver ersättas. Möjligheter
finns på grusplanen i kvarteret Sommarleken.
När man bygger en förskola i flera våningar är det viktigt
att man ser över hur den utformas, med tanke på de risker
som finns för små barn när det gäller utrymning, fall i
trappor, fall från öppna fönster med mera. Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att förflytta sig i
byggnaden som andra barn.

Kommentar

Boverkets skrift ” Gör plats för barn och unga! En vägledning för
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans
utemiljö” uppger att ett rimligt dimensionerande mått är 40 m2 friyta
per barn i förskolan och 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Skolområdet är cirka 29 000 m2 och enligt planförslaget medges byggnader
på 9 600 m2. Om maximal utbyggnad sker skulle det finnas kvar
omkring 19 400 m2 för lekyta och parkeringsplatser.
Planförslaget har dimensionerat för en verksamhet med 500 barn.
Ponera att 120 av dessa är förskolebarn, resterande är barn som går
i grundskolan. Utifrån Boverkets rekommendationer skulle barnen
sammantaget behöva 16 200 m2 lekyta. Denna uträkning visar således
att även om man väljer att använda hela byggrätten så klaras de
rekommenderade ytorna med god marginal.
Planen är mycket flexibel och reglerar inte var bebyggelsen placeras inom
kvartersmarken. Konstgräsytan behöver således inte försvinna nödvändigtvis. Illustrationskartan visar enbart omfattningen av en maximal
utnyttjad byggrätt.
Detaljplanen förutsätter att Boverkets byggregler gällande säkerhet och
tillgänglighet efterföljs vid bygglovsgivning.

S12 Lokalförsörjningsnämnden

Behovet är inte akut vad det gäller förskola på Sjöbo enligt
verksamheten men förutsättningarna kan snabbt ändras i

samband med ökad inflyttning i området. Skolsituationen i
Borås stad är ansträngd varför det är positivt att planen för
skolan även justeras för att vid behov kunna utvecklas.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller avlämning och hämtning av barn har detaljplanen tagit hänsyn till detta för att undvika trafikfarligt
parkerade bilar.
Parkeringsplatser som ska ordnas inom kvartersmark bör
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte belysning, planteringar eller andra trygghetsgivande faktorer. Synpunkter vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvaltningen.

S14 Socialnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att
översända upprättat remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden noterar att detaljplanen lyfter fram tillgänglighetsperspektivet och har inget att erinra mot förslaget.

Kommentar
Noterat.

S15 Skanova

Delar av Skanovas kablar, vilka ej är i bruk, innehåller
bly och kräver därför speciell hantering vid borttagande.
Skanova har också kablar i det av kommunen ägda röret.
Dessa anläggningar kommer i konflikt med föreslagen
utbyggnad. För diskussion om undanflyttning/borttagande,
skall Skanova kontaktas i god tid innan åtgärder krävs.
Utöver ovan sagda, har Skanova inget att invända mot
planförslaget.

Kommentar

Yttrande vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvalningen som är
ansvariga för verksamhetens utbyggnad.
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S16 Vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.

Kommentar
Noterat.

S17 Västtrafik

Västtrafik ställer sig positiva till planen och vill vara med i
det fortsatta arbetet kring frågor som rör kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat.

S18 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar

Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler)
tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara tillgängliga
och användbara för personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen
förutsätts att föreskrifterna i BBR efterföljs vid bygglovsgivning.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

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

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter

22

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

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

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

DETALJPLAN

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

TJÄNSTESKRIVELSE

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96
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Diarienummer
2016/KN0262 860

Kulturnämnden

Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås sända Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 på
remiss till berörda nämnder.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande
styrdokumenten för kulturverksamheten Borås Stad blir samlade i samma dokument.
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018.
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad.
Borås Stads Biblioteksprogram.

Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad
Giltighet: 2017 – 2018
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur.
Verksamheterna värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse.
Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder
information, kunskap och upplevelser. Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera
till läsning. Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek
Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och bildning.
Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid samt på
skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.
De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap,
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.
Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för.
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.

Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom ett
varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion av
professionell kultur.

Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en god
integration i staden.
Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att lyfta
fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan inom
kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att kulturen både
stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom delregionen och
samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet för boråsaren.

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Biblioteksprogram
Biblioteksprogram 1

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden, Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018

2 Biblioteksprogram

Biblioteksprogram
I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter
och utvecklas som människa.
Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet
och ett gemensamt medieutbud.
Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksamhet. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen.
Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Biblioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.
Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande,
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer.
Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärlden, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället.
Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet
ska vara aktuellt, varierat och till för alla.
Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.
Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också
visa på lokala kulturella resurser. Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara
tydligt i bibliotekens verksamhet.
Biblioteksprogram 3

Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.
Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förutsättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med
andra aktörer. Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande.

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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Diarienummer

2014/KN0119 026

Kulturnämnden

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämndens diarienummer: 2016/ALN0117.

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta att översända svar på frågeområdena Arbete respektive Kultur i Program för ett integrerat samhälle till Arbetslivsnämnden.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle.
Sju övergripande områden är prioriterade i programmet och i den nu aktuella uppföljningen är Kulturnämnden ombedd att rapportera hur nämnden arbetar med sina
verksamheter avseende Arbete och Kultur. Svaren redovisas i bilaga.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Uppföljning av program för ett integrerat samhälle.

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i Kommunfullmäktige
2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive
ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2017- 01-31.
Stadsdelsnämnderna skickar sina svar senast 2016-12-30.
Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 28 procent av kommunens invånare. (30 313 personer 2015-12-31).
Målområden och organisationsförändring
Frågor, områden, verksamheter aktiviteter som identifierats som utvecklingsområden vid uppföljning 2015 kommer att följas upp även vid uppföljning av 2016 års verksamhet.
Vid avstämning den 3 juni diskuterades det om organisationsförändringen skulle påverka arbetet
med uppföljningen av ”program för ett integrerat samhälle”. Med det avsågs Stadsdelsnämndernas förutsättningar att redogöra för sina verksamheter i och med att dessa avvecklas. Vid avstämningen beslöts att utkast till PM skulle delges ledamöterna i ”Nätverk Integration”. Vid nätverkets
sammanträde 2016-09-09 diskuterades utkast till PM och representanter för Stadsdelsförvaltningarna uttryckte en tydlig önskan om att redovisa sina verksamheter inom integrationsområdet. Det
föreslogs att ge Stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM-et senast 2016-12-30.
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och
äldrenämnden är inte föremål för uppföljning av verksamhetsår 2016 då deras operativa verksamhet påbörjas 2017-01-01.
Med ovanstående kommentarer beslutades att följa upp 4 målområden. Arbete, Boende, Kultur
och Utbildning och att den nuvarande organisationen svarar på PM-et fullt ut.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen har i sin prognos för 2017 redovisat var behoven finns i arbetskraft. Inför
2017 tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. Arbetslösa med kort utbildning väntas
öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en
högre strukturarbetslöshet behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser snabbare komma in
på arbetsmarknaden. Urval av yrkesgrupper som är viktiga för kommunen. Tekniker, ingenjörer,
lärare, socionomer, omvårdnadspersonal m.m.1 En möjlighet i detta arbete är att samverka med
1

www.arbetsförmedlingen.se;

1

Arbetslivsförvaltningens enhet Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har
möjlighet att genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer.2
Viktigt för denna grupp är också praktik. Vid praktik används tre olika typer av praktik.

1. Språkpraktik
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagsvenska och där med åstadkomma en bättre språkutveckling än eljest.

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbetssökande utan
erfarenheter av aktuellt arbetsområde.

3. Praktik till arbete
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning.
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbB
or%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutb
ildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
Av statistik framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot totalt 428 vuxna (från 21 år)
flyktingar under 2015. Av dessa har 124 personer (29 %) 10-12 års utbildning, och 141 personer
(33 %) har utbildning längre än 12 år. Det innebär att 265 personer (62 %) har en högre utbildningsnivå.3
Bostadsbristen
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558 000 bostäder mellan 2012 - 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att byggproduktionen har understigit byggbehoven.
Samtidigt har befolkningen ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen
för återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya prognosen
426 000 bostäder eller 71 000 bostäder per år. Utöver det behövs utbyggnad av annan infrastruktur för att bostäderna ska fylla sin funktion.4
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 2011-12-31 och
2015-12-31 har stadens befolkning ökat med 5 194 personer. Målgruppen utrikesfödda och födda
i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands ökade med 4 213 under samma period.
Nybyggnation
I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 642 bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2016 och 1 370 bostäder 2017. Hur många av dessa som
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är osäkert enligt Stads2

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbil
dning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
3 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
4 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
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kansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med planen5.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom
kostnaderna är för höga.6
Krav ställs av Bostäder i Borås AB på att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där kvadratmeterhyran
överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension, sjukersättning, A-kassa eller
studielån/bidrag.7
Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap
ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara
lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?
På Stadsbiblioteket finns flera i personalen som, beroende av praktikant och vilket arbete
det gäller, är vana att handleda och introducera praktikanter.
Textilmuseet har samverkat med mötesplats Kristineberg vad gäller praktik för asylsökande och provat detta praktiskt.
Fråga 2
Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Fördela dem mellan dessa tre grupper
Språkpraktik:
1 person på Textilmuseet.
Stadsbiblioteket planerade för språkpraktikant men det kommer ske först under 2017.
Prova på praktik:
1 person på Stadsbiblioteket har tagit emot praktikanter som ska prova på arbete och
praktik men ingen av dessa som praktiserade under 2016 hade annan etnisk bakgrund än
svensk.

5

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
7 http://www.bostader.boras.se/index.php?page=nyproduktion-projekt
6
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Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s.
boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Kulturskolan: Har flera anställda på Kulturskolan med annan bakgrund än svensk:
från Rumänien, Uruguay, Spanien
Stadsbiblioteket efterfrågar vid rekrytering alltid personer med annan språkkunskap
än svenska.
Gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1
- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige,
vars båda föräldrar är födda utomlands?
Fråga 2
- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare
födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering och segregation
på bostadsmarknaden?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för bostäder
riktade till större familjer ur målgruppen.
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Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig
del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
Gäller Fritid- och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Fråga 1
På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella perspektivet i era verksamheter?
Kulturförvaltningens hela arbete syftar till att Borås ska vara en bra stad att leva i och
där alla invånare ges möjligheter till kunskap och upplevelser. De övergripande målen
finns formulerade i Kultur- och biblioteksprogram för 2017-2018. I handlingsplaner för
kultur- och bibliotek är det kulturella perspektivet väl integrerat.
Fråga 2
På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika möjligheter för kultur
och fritidsverksamheter?
Kulturplan 2015-2017 för grundskolan och grundsärskolan medför ökad jämlikhet i tillgång till kultur då alla skolor ska genomföra uppsatta aktiviteter. Planen ska revideras
inför den nya planperioden 2018-2020.
Kulturförvaltningen ger varje år ut två kulturkataloger. Dessa innehåller allt samlat
kulturutbud till förskolor och skolor (förskoleklass-gymnasiet) i Borås Stad. Förutom
skolbio på Röda Kvarn är alla kulturaktiviteter kostnadsfria.
I det offentliga kulturutbudet för barn och familj: Lördagsbarn, erbjuds många kulturaktiviteter på Kulturhuset och på Kulturförvaltningens övriga institutioner. I utbudet
finns bland annat konstworkshops, familjeguidningar, sagostunder, festivaler, teater- och
dansföreställningar. Dessa aktiviteter är kostnadsfria.
Kulturskolan:
Genom kulturskolefilialerna och genom integration med andra elever.
Stadsteatern:
Genom samarbete med barn och ungdomsgruppen på Kulturförvaltningen, genom
samarbetet med Regionteater Väst, genom att producera egna barnproduktioner samt
ta in gästspel som är avsedda för den målgruppen.
Textilmuseet:
På Textilmuseets engageras barn som aktiva deltagare bland annat i fri skapandeverksamhet i den öppna DIY-ytan, workshops på olika teman under lov och helger eller vid
de många skolbesök som genomförs. Museet är också gratis för barn och unga. Grupper
och enskilda barn och unga kan ta kontakt och få stöd och hjälp med att genomföra egna
idéer på textila teman, själva eller ihop med vuxna, via skola eller på sin fritid. Museet har
en internationell prägel på många utställningar vilket skapar en pedagogik som uppmuntrar till interkulturella perspektiv och gränsöverskridande tankesätt.
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På Borås Museum anordnas sommartid ofta öppna verkstäder med speciellt fokus
på barns och ungas kreativitet inom slöjd och hantverk samt ibland även drama och
historieberättande.
Kulturkontoret arrangerar ett offentligt kulturutbud som vänder sig till barn och unga och
deras föräldrar. Exempel är Lördagsbarn, tvåspråkig barnkulturfestival, barnfilmvisning
på Röda Kvarn.
Stadsbiblioteket:
Stadsbiblioteket har särskilt anpassade avdelningar för de mindre barnen, till exempel
Knacka På!. och erbjuder läsfrämjande verksamhet och programverksamhet öppen
för alla.
Fråga 3
-

På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de nyanlända
har med sig?
Kulturskolan ska bli bättre på att tillvarata elevernas kulturella bakgrund. På Kulturskolan finns en Språkkör med ett tiotal kvinnor, i huvudsak kvinnor från Syrien, de
sjunger även sånger från Syrien. Kulturskolan har ett samarbete med en barnkör med
barn från Syrien och Rami Yaassoub, samt en kör på Vuxenutbildningen för de nyanlända som går där.
Stadsbiblioteket och Kulturskolan arbetar med uppsökande verksamhet för nyanlända
med hjälp av bokbussen.

-

På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de nyanlända
har med sig?
Textilmuseet har samverkan med flera föreningar och anordnade hösten 2016 till
exempel Fabulous Folklore ihop med dessa där flera kulturer mixades och museets
catwalk fylldes av folklore i levande tradition från olika kulturer, både originaldräkter
och nytillverkade som anpassats för användning idag. I museets öppna Garderob är
ambitionen att samla in kläder från olika kulturer vilka besökare sedan kan prova.
Museet har många enskilda besökare och grupper med olika bakgrund och det
pedagogiska arbetet uppmuntrar till ett utbyte mellan synsätt, kulturer och kreativa
förmågor.
Biblioteket har i samarbete med olika kulturföreningar, modersmålslärare med mera
genomfört kulturdagar och internationella författardagar med till exempel workshops
i skrivande på olika språk, besök av barnboksförfattare från andra länder Framförallt
arbetar biblioteket med ett interkulturellt förhållningssätt så att de nyanlända och de
som redan bor i Borås kan mötas i olika kulturaktiviteter.
Inför evenemang är ambitionen att samarbeta med CFL, centrum för flerspråkigt
lärande, och olika föreningar.
Nyanlända samt människor med andra erfarenheter bjuds in till olika kulturarrangemang.
På Barnens Kulturlördag i april 2016 fanns sagostunder på 12 olika språk samt en
syrisk barnkör och albansk dans.
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Under 2017 och våren 2018 arbetar Kulturförvaltningen med projektet ”Vägen hit” med
målet att uppmärksamma boråsarnas olika erfarenheter och berättelser. Våren inleds med
workshops som främst vänder sig till förberedelseklasserna.
Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans
med teoretisk utbildning
Gäller Utbildningsnämnden
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombination med
yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av yrkes och
lärlingsutbildningar?
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Program för ett
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av
kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och
integration.
Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet.
Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete.
Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet.
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i
integrationsarbetet.
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Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser
så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid
rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett
blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter.
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.
Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald.
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta
saknar kontaktnät i samhället.
Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning.

Delaktighet

Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktighet samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig
behövda och ta del i samhällsutvecklingen.
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra medborgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.
Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.
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Trygghet

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter
att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur

Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
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Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna
och bolagen.
Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås
Stad vara med i sådana.
De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studieförbunden.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppföljning av programmet, och ett förslag till reviderat program.
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige
2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive
ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2017- 01-31.
Stadsdelsnämnderna skickar sina svar senast 2016-12-30.
Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 28 procent av kommunens invånare. (30313 personer 2015-12-31)
Målområden och organisationsförändring
Frågor, områden, verksamheter aktiviteter som identifierats som utvecklingsområden vid uppföljning 2015 kommer att följas upp även vid uppföljning av 2016 års verksamhet.
Vid avstämning den 3 juni diskuterades det om organisationsförändringen skulle påverka arbetet
med uppföljningen av ”program för ett integrerat samhälle”. Med det avsågs stadsdelsnämndernas förutsättningar att redogöra för sina verksamheter i och med att dessa avvecklas. Vid avstämningen beslöts att utkast till PM skulle delges ledamöterna i ”Nätverk Integration”. Vid nätverkets
sammanträde 2016-09-09 diskuterades utkast till PM och representanter för stadsdelsförvaltningarna uttryckte en tydlig önskan om att redovisa sina verksamheter inom integrationsområdet. Det
föreslogs att ge stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM-et senast 2016-12-30
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden samt Vård och
äldrenämnden är inte föremål för uppföljning av verksamhetsår 2016 då deras operativa verksamhet påbörjas 2017-01-01.
Med ovanstående kommentarer beslutades att följa upp 4 målområden. Arbete, Boende, Kultur
och Utbildning och att den nuvarande organisationen svarar på PM-et fullt ut.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen har i sin prognos för 2017 redovisat var behoven finns i arbetskraft. Inför
2017 tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. Arbetslösa med kort utbildning väntas
1

öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en
högre strukturarbetslöshet behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser snabbare komma in
på arbetsmarknaden. Urval av yrkesgrupper som är viktiga för kommunen. Tekniker, ingenjörer,
lärare, socionomer, omvårdnadspersonal m.m. 1 En möjlighet i detta arbete är att samverka med
Arbetslivsförvaltningens enhet Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har
möjlighet att genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer. 2
Viktigt för denna grupp är också praktik. Vid praktik används tre olika typer av praktik.

1. Språkpraktik

Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagsvenska och där med åstadkomma en bättre språkutveckling än eljest.

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik

Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbetssökande utan
erfarenheter av aktuellt arbetsområde.

3. Praktik till arbete

Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning.
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbB
or%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutb
ildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
Av statistik framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot totalt 428 vuxna ( från 21 år)
flyktingar under 2015. Av dessa har 124 personer (29%) 10-12 års utbildning, och 141 personer
(33%) har utbildning längre än 12 år. Det innebär att 265 personer (62%) har en högre utbildningsnivå. 3
Bostadsbristen
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att byggproduktionen har understigit byggbehoven.
Samtidigt har befolkningen ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen
för återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya prognosen
426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs utbyggnad av annan infrastruktur
för att bostäderna ska fylla sin funktion. 4
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 2011-12-31 och 201512-31 har stadens befolkning ökat med 5194 personer. Målgruppen utrikesfödda och födda i
1
2

www.arbetsförmedlingen.se;

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbil
dning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
3 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
4 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
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Sverige med båda föräldrarna födda utomlands ökade med 4213 under samma period.
Nybyggnation
I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 642 bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2016 och 1370 bostäder 2017. Hur många av dessa som
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med planen 5.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom
kostnaderna är för höga. 6
Krav ställs av Bostäder i Borås AB på att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där
kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension,
sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag. 7

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
7 http://www.bostader.boras.se/index.php?page=nyproduktion-projekt
5
6
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap
ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara
lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser
Fråga 2
- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Fördela dem mellan dessa tre grupper.
Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund,
d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar
är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1
- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med annan etnisk
bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda
föräldrar är födda utomlands?
Fråga 2
- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016 för personer
med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i
Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
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Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering och segregation
på bostadsmarknaden?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
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Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig
del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella perspektivet i
era verksamheter?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de nyanlända har med sig?
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Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans
med teoretisk utbildning
Gäller Utbildningsnämnden
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombination med
yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av yrkes och
lärlingsutbildningar?

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 januari 2017.
För stadsdelsnämnderna gäller att svaren ska vara inlämnade senast
30 december 2016.

7

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum
2017-01-10

Sida
1(1)

Diarienummer
2015/KN0130 042

Kulturnämnden

Projekteringsframställan för ombyggnation av
scenteknik på Borås Stadsteater, Bäckängen 2,
Sturegatan 39-41
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna Lokalförsörjningsnämndens
projekteringsframställan avseende ombyggnation av scentekniken på Borås
Stadsteater.

Ärende
Kulturnämnden hemställde 2015-08-04 till Lokalförsörjningsnämnden om att en
förstudie för en utredning av scenteknikbehovet på Borås Stadsteater skulle
genomföras. Lokalförsörjningsnämnden beslutade om att genomföra en förstudie
2015-08-25. Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med
en budget om 72 000 000 kronor.
Ombyggnationen innebär en hyreshöjning för Kulturnämnden om 6 860 973 kr i
2017 års modell – se bilaga. Beräknade intäkter uppgår till 300 tkr på grund av
minskade personalkostnader samt viss ökning av gästspel som den nya tekniken
medger.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Projekteringsframställan för ombyggnation av scenteknik på Borås Stadsteater,
Bäckängen 2, Sturegatan 39-41.

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare, telefon
Per-Olof Pell, 033-35 76 41

Datum
2017-01-12

Sida
1(5)

Diarienummer
2017/KN0020 289

Kulturnämnden

Förslag till nya lokaler för Borås Kulturskola
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna uthyrningen för nya
lokaler för Borås Kulturskola i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens beslut
2017-01-24, samt att hos Kommunstyrelsen begära att investeringsmedel för
inredning av lokalerna.

Bakgrund
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola
där ett annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden
påtalat behovet av mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

Sammanfattning av förslaget
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola
där ett annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden
påtalat behovet av mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Kulturförvaltningen har utrett tre olika alternativa
lösningar för att skapa nya lokaler för Borås Kulturskola.
a) Nybyggnation på tomtmark som Borås Stad äger
b) Renovera och bygga ut befintlig skola, Södra Kyrkogatan 36
c) Hyra lokaler av Kanico AB på Simonsland.
Förvaltningarna förordar alternativ c) förhyrning av lokaler på Simonsland. Preliminär
inflyttning kan ske till höstterminen 2018.

Förslaget i sin helhet
Historik och nuläge
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola
där ett annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden
påtalat behovet av mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Kulturförvaltningen har utrett tre olika alternativa
lösningar för att skapa nya lokaler för Borås Kulturskola.
a) Nybyggnation på tomtmark som Borås Stad äger
b) Renovera och bygga ut befintlig skola, Södra Kyrkogatan 36
c) Hyra lokaler av Kanico AB på Simonsland.
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Förvaltningarna förordar alternativ c) - förhyrning av lokaler på Simonsland.
Preliminär inflyttning kan ske till höstterminen 2018.
Kulturskolans uppdrag
Kulturskolan undervisar i sju stycken så kallade basämnen:
musik, dans, drama/teater, bild/serieteckning, textil/design, ord/skrivarverkstad och
cirkus. Inom alla ämnen ryms en mängd variationer på undervisningsformer. I
kursutbudet ingår sammanlagt 55 olika ämnen/ inriktningar. Kulturskolans personal
möter varje vecka 5 250 elever, 189 000 elevmöten på ett läsår.
Kulturskolan ska med verksamheten som medel stärka elevernas förmåga att
utvecklas och formas som individer. Gruppmetodik med betoning på det sociala
samspelet är nu oerhört mycket större i omfattning än tidigare. Kulturskolan vill ge
alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i verksamheten oavsett social
och etnisk bakgrund.
Kulturskolans strävan att minska utanförskapet för vissa grupper i samhället har gjort
att lokaler måste anpassas för till exempel elever med någon funktionsvariation, inte
bara tillgängligheten att besöka lokalerna, utan även innehållet i lokalerna, utrustning,
akustik samt anpassning för målgruppen.
Problem med nuvarande lokaler
Alla verksamheter ryms inte under samma tak vilket förhindrar effektivitet i
organisationen:
• Schemateknisk besvärlig situation, alla lärare ryms inte i lokalerna samtidigt på
elevbekväma tider. Detta får till följd att elever kan få svårigheter att komma på
föreslagna tider när lärarna har tillgång till en lokal samt att lärarnas arbetsdag ofta
blir tvådelad med en större ”ledig lucka” under dagen, vilket av arbetsmiljöskäl
inte är önskvärt
• För små lokaler, ej anpassade till dagens undervisningsformer med större grupper
• Stort behov av utökad yta för notbiblioteket
• Saknas lokaler för instrumentverkstad, rekvisitaförråd, instrumentförråd,
kontorsförråd, omklädning/ dusch/ smink till dans-, drama- och teaterundervisning
• Saknas lokaler för bild- och textilundervisning
• Saknas lokal för ord/ skrivarverkstad
• Saknas en tillämpad lokal för musik- gehörslärarundervisning
• Saknas lokaler för lärararbetsplatser, i nuläget ett arbetsrum med fyra platser till
hela personalen, drygt 50 lärare
• Saknas sociala elevgemensamma uppehållsrum, till exempel café
• Saknar tillgänglighetsanpassning till vissa lokaler, bland annat till övre våningen i
expeditionsbyggnaden där hiss saknas. Rullstolsburen elev får bäras upp till
lokalen av förälder eller lärare. Entrén till det stora Kulturskolehuset för
rullstolsburna sker genom en trång och besvärlig källaringång som av
säkerhetsskäl är låst. Källaringången är på vintertid extra besvärlig, på grund av
snö- och istappsdropp från taket
• Akustiskt är lokalerna inte anpassade för dagens verklighet, större grupper, mer
ljud. Oerhört ljudstark miljö, även i paus- och rastrum. Arbetsmiljön för
personalen är mycket pressad. Undervisning i vilorum, omklädningsrum, duschar
förekommer nu, vilket inte är en hållbar framtida lösning. Undermålig ventilation
och luftkapacitet till dagens undervisningssituation.
Stora problem med ljudläckage mellan lokaler både på samma plan och mellan
våningsplan
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•

•

•

Dagens största sal, KH-salen är för liten. KH-salen fungerar bland annat som
repetitionslokal för alla blåsorkestrar. Den största orkestern består av 50
högstadie- och gymnasieungdomar. Lokalen ”sprängs” både avseende ytan för
eleverna och lärarna samt ljudnivån
KH-salen är den enda tänkbara konsertlokalen i Kulturskolan vilket den är för
liten för. Av utrymningsskäl får inte fler än 100 personer vistas i lokalen samtidigt.
Detta är ett bekymmer då de konsertdeltagande eleverna måste anpassas i antal i
relation till ett tänkt publikantal. KH-salen är inte utrustad till konsertlokal vad
gäller akustik, inspelningsteknik i dokumentationssyfte liksom övrig ljud- och
ljusteknik
Studio för inspelning av elever samt undervisning i digitala medier, digitalt
skapande, studio/ inspelning/ ljudteknik saknas.

Möjligheter med nya lokaler
Förutom att de ovan nämnda bristerna blir tillgodosedda med andra lokaler så öppnar
sig en mängd framtidsutsikter och möjligheter med samtliga konstnärliga ämnen i ett
gemensamt hus. Personalen kommer att kunna arbeta mer över ämnesgränserna och
skapa förutsättningar för större gemensamma elevuppsättningar. Även det vardagliga
samarbetet mellan personal och elever kommer att fungera bättre.
Lärarpersonalens veckoarbetstid är 45,5 timmar. De nya lokalerna kommer att
möjliggöra för personalen att kunna genomföra sin planeringstid på sin arbetsplats.
Detta innebär att lärarnas arbetsmiljö blir väsentligt förbättrad, instrument, noter och
övrigt material finns i lokalerna. Tillgång till lärararbetsplatser, datorer med mera gör
att lärarnas nuvarande mobila arbetsplatser, mestadels i bilen, kan undvikas.
Tillgängligheten för deltagande för barn och ungdomar med funktionsvariationer
kommer att förbättras avsevärt med anpassade och flexibla lokaler för deras behov.
Kursutbudet för den berörda målgruppen kommer att utökas.
Det redan påbörjade arbetet med kurser för nyanlända ungdomar/familjer och
ensamkommande barn och ungdomar kommer att kunna utvecklas med fler
konstnärliga inriktningar och ska prioriteras.
Den framgångsrika verksamheten med Kulturskolefilialer på åtta grundskolor med
cirka 600 deltagande elever fortsätter. Konceptet kommer att kunna utvecklas
betydligt med nya lokaler, då vi kan ha möjlighet att i lämplig ålder inkludera eleverna
från filialskolorna med övriga elever, vilket på grund av lokalbrist nu är svårt.
Ett antal nya konstnärliga utbildningar kan skapas som komplement till nuvarande.
En statlig utredning har på uppdrag av kulturministern nyligen genomförts. Syftet
med utredningen var att utreda hur den kommunala kulturskolan genom en nationell
strategi kan bli mer jämlik och tillgänglig för alla barn och ungdomar. Utredningen ”
En inkluderande Kulturskola på egen grund” är på remiss till 2017-03-15 och ska
sedan ligga som grund för ett politiskt beslut i riksdagen. I arbetet med utredningen
har en enkät om Kulturskolornas verksamhet genomförts till alla årskurs 6 elever i
landet. I svaren framgår bland annat att många elever önskar ett bredare utbud i
Kulturskolornas verksamhet.
Borås Kulturskola har genom sina sju konstnärliga ämnen redan skapat möjlighet för
ett bredare utbud jämfört med landets övriga kommuner, men trots det så finns det
klara utvecklingsområden även för Borås Kulturskola. Ett antal exempel på ett
breddat utbud som skulle kunna uppfyllas med de nya lokalerna är:
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Digitalt skapande, skapa med ny teknik, ett Makerspace där eleverna kan skapa
och designa med digital teknik
Foto, film och mediautbildning
Skype-undervisning
Litteratur och berättande
Ungdomarnas analoga och digitala Spelkultur
Utveckla dansverksamheten med fler genrer inom dansområdet
Hantverk/slöjd
Hybrider mellan olika konstformer
Mindre traditionella instrument eller uttryck som kan vara relevanta för elever
med annan kulturell identitet/bakgrund
Nationella minoriteternas egna konst- och kulturuttryck
Arkitektur.

Entréhallen på nedre plan ska inbjuda till att elever ska kunna koppla av och umgås
med andra elever och vuxna i väntan på att deras kurs startar. Tillgång till diverse
spel- och andra sysselsättningar ska finnas, liksom ett enkelt café.
Borås Kulturskola har en elevkår med 1 512 medlemmar och en demokratiskt vald
styrelse som kommer att få stor möjlighet till delaktighet i Kulturskolans
beslutsprocesser, både avseende entréhallens utnyttjande och utvecklingen av
Kulturskolans ämnen och framtida kursutbud.
Högt lokalutnyttjande
Lärarpersonalens arbetstid och de ovan beskrivna möjligheterna med
lärararbetsplatser i lokalerna gör att lokalutnyttjandet kommer att bli högt. När
schemaläggning av lokalerna är gjord tidigt på höstterminen kan eventuellt vissa
lokaler friläggas en viss tid under dagen. Möjlighet till förhyrning per timme till annan,
för lokalerna anpassad verksamhet, kan då bli aktuell. Kulturskolan kan tänka sig flera
hyrespartners, exempelvis övriga skolväsendet, föreningslivet, öppen verksamhet för
vissa åldrar, eller för alla åldrar, verksamhet för viss målgrupp, till exempel nyanlända.
Av gjord kalkyl för den framtida hyresbilden och möjligheten att inom en kort
tidsram skapa nya lokaler för framtidens behov så har det huvudsakliga
planeringsarbetet handlat om alternativ c, Kulturskolan på Simonsland.
Kanico AB bygger då Kulturskolan i den anliggande husbyggnaden som är närmast
Kuben/Navet. En lokalritning för framtidens Kulturskola med anpassat lokalbehov
storleksmässigt finns framtagen i samverkan med Kanico AB och Arkitekt-firman
Krook & Tjäder. Det hyresförslag som presenterats av Kanico AB innebär ett m²
pris på 1 392 kr/m² att jämföra med Kulturskolans nuvarande hyra, 2016, 1 496
kr/m². Då den totala ytan ökas med 1 843 m² blir årshyreskostnaden 6 164 tkr mot
nuvarande 3 878 tkr, en hyreshöjning med 2 286 tkr.
Som följd av förändrat hyressystem inom Borås Stad från och med år 2017, sänks
preliminärt Kulturskolans hyra till 2 636 tkr, vilket får till följd att årshyreshöjningen
blir 3 528 tkr.
Simonslandsalternativet möjliggör också samverkan mellan Kulturskolan och Navet,
bland annat genom ett visst samnyttjande av lokalen Kuben. Kuben behöver då
akustiskt iordningsställas så att konserter kan vara möjliga att genomföra.
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Investeringsbehov
För att kunna genomföra flytten från nuvarande lokaler och för att kunna skapa
framtidens kulturskola behöver Kulturförvaltningen tillföras ekonomiska resurser,
utöver den utökade hyreskostnaden. De inventarier som nu finns utgörs främst av
musikinstrument. Instrumenten följer självklart med, men en del kompletteringar och
utbyten måste göras. Den digitala utrustningen som är nödvändig i modern
undervisning saknas och måste finnas i alla undervisningslokaler, dock i varierad
storlek och omfattning.
Modern ljud- och ljusutrustning ska finnas i de större ensemble- och orkestersalarna,
i teater- och danslokalerna samt i de publika ytorna.
Studieinredning med inspelning och därtill flera undervisningsdelar krävs.
Danssalarna behöver en viss typ av dansgolv, teater och cirkuslokalerna kräver en viss
typ av idrottsgolv. Akustikanpassningen är viktig.
En inredning som är anpassad efter de nya lokalerna är helt nödvändig för att till fullo
nyttja Kulturskolan för alla barn och ungdomar i Borås.
I bifogade Rumsfunktionsprogram respektive Rumsfördelning framgår rumsdetaljerat
det i nuläget kalkylerade investeringsbehovet, 7 475 tkr.
I nuläget är inga offerter intagna.
Kostnad för inköpt tjänst av en inredningsarkitekt för planering av lokalernas
inredning är inte medräknat.
Flytt-och transportkostnaden för själva flytten är inte medräknad.
KULTURFÖRVALTNINGEN

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Per-Olof Pell
Kulturskolechef

