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Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till digitalt 

sammanträde via Microsoft teams, måndagen den 18 maj 2020, kl. 17.00. 

Det fysiska mötet äger rum i Röda Rummet, Kulturhuset. 

 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 17:00-18:30, 

följt av nämndsammanträde som startar klockan 18:30.   

 

 

Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén 

Kulturnämndens ordförande Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Evelina Lövnord, 033 357676 eller via e-post: 

evelina.lovnord@boras.se 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 11 maj kl. 17:00 i Portugallien, 
Kulturhuset. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 7 maj kl. 17:30 i Lill-

Knut, Klusterhuset. 
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Evelina Lövnord    Datum      Diarienummer 
Handläggare    2020-05-18         2019-00173  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
18 maj 2020 

 
2019-00066  
Slutrapport och redovisning Filmprojektet Chock - familjen är allt jag har 
 
2019-00141  
Meddelande till ordförande i hembygdsförening angående vidare handläggning av ärendet 

 
2019-00154  
Kommunbrev 2020 verksamhet studieförbund 20-04-06 

 
                     2020-00003  
                     Redovisning av Poesi Festival 2020 

 
2020-00003  
Bilaga till redovisning Faktura 2020-03-13 
 
2020-00003  
Bilaga till redovisning Faktura 2020-03-19 
 
2020-00003  
Bilaga till redovisning Faktura avseende flygbiljetter 
 
2020-00003  
Bilaga till redovisning Fakturor avseende bl.a. hotell  
 
2020-00003  
Svar på begäran om utbetalning av arrangemangsbidrag med anledning av covid-19 
 
2020-00009 
Avtal avseende förlängning av utställning Body Beautiful på Textilmuseet i Borås 
 
2020-00043  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 32 Extra medel till välfärden 
 
2020-00043  
Kommunfullmäktigeskrivelse, extra medel till välfärden 

  
2020-00044  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38 Ändring i det gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
 
 



  

 

2020-00044  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 
2020-00044  
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
 
2020-00044  
Ändring i det gemensamma reglementet för KS och samtliga nämnder 
 
2020-00045  
Instruktioner till Forskning och utveckling inom Företagssektorn 2019 
 
2020-00045  
Svarsblankett Forskning och utveckling inom offentlig sektor (kommuner) 
 
2020-00046  
Enskild person: Ansökan om en snabb slant - Tjejjouren Magnolia 
 
2020-00046  
Beslut om en snabb slant till Tjejjouren Magnolia 
 
2020-00047  
Enskild person: Ansökan om en snabb slant - Don´t do crime 
 
2020-00047  
Beslut med avslag om en snabb slant - Don´t do crime 
 
2020-00050  
Kommunstyrelsen beslut 2020-04-14 § 137 Kommunens Kvalité i Korthet 2019 
 
2020-00050  
Bilaga till beslut, Kommunens Kvalitet i Korthet 
 
2020-00050  
Kommunstyrelsen skrivelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
 
2020-00056  
Application 2020-04-07, Vetenskaprådet 
 
2020-00059  
Bidragsansökan  Borås Stads Kulturnämnd, brev 
 
2020-00059  

Ansökan med företagspresentation Borås Kulturnämnd  2020 
 
2020-00059  
Svar på Bidragsansökan Borås Stads Kulturnämnd 
 
2020-00060  
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 138, Årsredovisning av samverkansuppdraget 
lokalt inflytande 
 
 



  

 

2020-00060  
Skrivelse kommunstyrelsen Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande 
 
2020-00060  
Årsredovisning av samarbetsuppdraget, skrivelse från Fritid och folkhälsa 
 
2020-00060  
Bilaga till skrivelse från Fritid och folkhälsa 
 
2020-00060  
Beslut § 170, Fritids- och folkhälsonämnden 
 
2020-00060  
E-post Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018 
 
2020-00061  
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14 § 140 SCBs medborgarundersökning 2019 
 
2020-00061  
Skrivelse kommunstyrelsen SCBs medborgarundersökning 2019 
 
2020-00061  
Medborgarundersökning Borås- Rapport 2019 
 
2020-00061  
Bilaga 1 SCB Medborgarundersökning 2019- resultat KS 
 
2020-00062  
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14 § 147 Omfördelning av budget, ny familjecentral 
 
2020-00062  
Bilaga Ny familjecentral kostnadsberäkning 2020 
 
2020-00063  
Kommentarer till Fritid- och folkhälsoförvaltningens risk och konsekvensanalys med 
anledning av pandemin- ur ett barnrättsperspektiv och hälsosamt åldrande 
 
Övrig post - Åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen 
 
Övrig post - Fråga och svar om bidrag med anledning av corona 

  
KULTURNÄMNDEN 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357629 
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Datum 

2020-05-18 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning 2020, Tertial I 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen Tertialrapport I 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Resultatanalys 

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 

höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 

den nya familjecentralen Herkules. 

Prognosavvikelser 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 500 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser.  

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser: 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en 

beskriven åtgärd för att komma till rätta med avvikelsen framöver.  

 

Ej coronaavvikelser: 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av 

stök och oro. Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 

tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på 

ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på 

Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 
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Kulturskolan 

-1 100 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst 

på utebliven kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Dessa är 

genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa 

verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopica får inget bidrag från regionen samt 

minskade intäkter från förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 2 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade 

marknadsföringskostnader och inköp av teknisk utrustning till bland annat 

distansundervisning. 

Konstmuseet 

- 175 tkr. Avtalskostnader till konstnärer för inställd utställning.       

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport I 2020 Kulturnämnden 

2. Bilaga 1 till Tertialrapport I 2020 Kulturnämnden, Gemensamma 

kulturarrangemang barn och unga                               

Samverkan 

FSG 2020-05-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Samhället ställs på prov i tider av kris. Kultur kan i tider av oro vara extra viktigt för att skapa hopp och 
gemenskap. En kris i form av den aktuella pandemin innebär dock att det blir extra svårt att 
tillgängliggöra kulturen på grund av alla restriktioner för att minska smittspridningen. Därför har delar 
av verksamheterna i förvaltningen ställts om där det är möjligt. Bibliotekens uppsökande verksamhet till 
personer i riskgrupper är exempel på det liksom de streamade livekonserter med lokala band 
förvaltningen tillsammans med flera andra arrangörer gett stöd till. Det finns flera andra exempel på hur 
verksamheterna anpassar och tillgängliggör sina verksamheter. Trots det måste tyvärr redan nu 
konstateras att 2020 blir ett år då kulturen inte kommer kunna verka och utvecklas på det sätt 
förvaltning och nämnd önskat och planerat. Antalet besökande och medverkande i förvaltningens 
verksamheter har minskat kraftigt under våren och det är ännu högst osäkert hur sommaren och resten 
av året kommer utvecklas. 

En ny kulturplan är under framtagande, då det tidigare styrdokumentet för nämndens arbete upphörde 
vid årsskiftet 2018/19. Arbetet med den nya planen har pågått sedan våren 2019 och beräknas ligga 
klart för politisk behandling till sommaren. Målbilden är ett dokument som beskriver övergripande 
strategier för att stötta nämndens målbild och ambitioner i ett långsiktigt, kanske tioårigt, perspektiv. 
Arbetet har skett i dialogform, internt i förvaltningen, med kulturnämnden men också externt i olika 
referensgrupper. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen ska belysa hur 
olika konstformer kan användas, till 
exempel Lars Thunbjörks fotosamling, 
och hur man kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningsuppdrag för ett Art Center mm 
är ute på upphandling. En utredning med 
förslag på utvecklingsinsatser ska 
genomföras hösten 2020. 
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2.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kulturnämnden ska, i samarbete med 
Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska 
särskilt belysa hur man kan använda 
konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget ingår som en del i den 
utredning som ska se på förutsättningar 
för ett Art Center i Borås. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,6 4,3 4 4,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

6,1 6,3 6,5 6,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Kulturnämnden 

Målvärdet för 2020 är en sjukfrånvaro på 4,0 %. Målet är inte uppnått för Tertial 1. Det är framförallt 
två enheter där sjukfrånvaron ökat i jämförelse med samma period föregående år och består av några få 
långa sjukfall över 60 dagar. 
Med anledning av covid-19 förväntar sig förvaltningen en ökad sjukskrivning under året vilket redan 
syns i statistiken och förvaltningen bedömer att det blir svårt nå målvärdet på 4 procent för 2020. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta aktivt med rehabilitering samt fortsatt att ha ett fokus på 
upprepad korttidsfrånvaro. HR och chefer arbetar gemensamt. 
 
Förvaltningen kommer följa upp sjukfrånvaron i samband med uppföljningen av covid-19. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för andelen timavlönade är 6,5 årsarbetare under 2020. Utfallet för Tertial 1 är 6,6. Andelen 
är i princip densamma som de tre senaste åren och fördelningen mellan verksamheter är densamma. 
 
Med anledning av covid-19 bedömer förvaltningen att målvärdet kommer att uppnås för 2020 då 
verksamheter minskar sina öppettider och därmed minskar sitt behov av timavlönade. 
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3 Intern kontroll 

Kulturnämnden har i riskanalysen inte identifierat några risker med en riskbedömning på 16. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

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

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 3 158 3 724 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 9 894 10 734 29 087 27 337 -1 750 

Summa intäkter 13 052 14 458 29 087 27 337 -1 750 

Personal -37 114 -37 368 -116 347 -116 347 0 

Lokaler -16 166 -16 987 -48 715 -48 715 0 

Material och tjänster -20 964 -22 109 -43 659 -40 659 3 000 

Kapitalkostnader -1 614 -1 629 -4 817 -4 817 0 

Summa kostnader -75 858 -78 093 -213 538 -210 538 3 000 

Buffert (endast i budget)   -1 249 0 1 249 

Nettokostnad -62 806 -63 635 -185 700 -183 201 2 499 

Kommunbidrag 57 192  185 700 185 700 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-5 614 -63 635 0 2 499 2 499 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-5 614 -63 635 0 2 499 2 499 

Ackumulerat resultat 1 275 1 275 1 275 1 275 0 

Resultatanalys 

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag höjts med 300 tkr. 
Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 500 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att 
komma till rätta med avvikelsen framöver. 
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Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av stök och oro. Detta på 
inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor 
vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 100 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst på utebliven 
kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Dessa är genererade av investering i utrustning i 
Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa verksamheten till 
budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopica får inget bidrag från regionen samt minskade intäkter från 
förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade marknadsföringskostnader 
och inköp av teknisk utrustning till bland annat distansundervisning. 

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Kulturnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -289 -260 -847 -847 0 

Nettokostnad -289 -260 -847 -847 0 

Kulturadministration      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 265 -3 274 -9 982 -10 182 -200 

Nettokostnad -3 265 -3 274 -9 982 -10 182 -200 

Biblioteksverksamhet      

Intäkt 2 621 3 620 1 635 1 635 0 

Kostnad -18 946 -19 995 -54 954 -55 154 -200 

Nettokostnad -16 325 -16 375 -53 319 -53 519 -200 

Museiverksamhet      

Intäkt 2 335 2 778 7 269 6 769 -500 

Kostnad -10 508 -11 374 -29 923 -29 923 0 

Nettokostnad -8 173 -8 596 -22 654 -23 154 -500 

Konst och 
utställningsverksamhet 

     

Intäkt 583 540 1 320 1 320 0 

Kostnad -4 195 -4 881 -12 076 -12 226 -150 

Nettokostnad -3 612 -4 341 -10 756 -10 906 -150 

Teaterverksamhet      

Intäkt 3 973 4 453 12 712 11 712 -1 000 

Kostnad -12 452 -11 715 -38 994 -34 494 4 500 

Nettokostnad -8 479 -7 262 -26 282 -22 782 3 500 

Publika möten      

Intäkt 871 882 1 406 1 406 0 

Kostnad -9 838 -10 134 -17 687 -17 687 0 

Nettokostnad -8 967 -9 252 -16 281 -16 281 0 

Kulturskolan      

Intäkt 2 582 2 259 4 745 4 695 -50 

Kostnad -13 386 -13 696 -39 775 -40 925 -1 150 

Nettokostnad -10 804 -11 437 -35 030 -36 230 -1 200 

Skolbibliotek      

Intäkt 88 0 0 0 0 

Kostnad -2 980 -2 838 -9 300 -9 300 0 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Nettokostnad -2 892 -2 838 -9 300 -9 300 0 

Buffert      

Intäkt   0 0 0 

Kostnad   -1 249 0 1 249 

Nettokostnad   -1 249 0 1 249 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 13 053 14 532 29 087 27 537 -1 550 

Kostnad -75 859 -78 167 -214 787 -210 738 4 049 

Nettokostnad -62 806 -63 635 -185 700 -183 201 2 499 

4.2.1 Kulturnämnden 

Verksamheten består av Kulturnämndens förtroendevalda samt Kulturnämndens administration. Ingen 
prognosavvikelse. 
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4.2.2 Kulturadministration 

Verksamheten består av Kulturförvaltningens centrala administration. 

-200 tkr är prognosavvikelsen på grund av en extra Securitasvakt i Kulturhuset. Skälet var stök och oro. 
Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta 
veckor vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 

 

4.2.3 Biblioteksverksamhet 

Ekonomi 

Coronapandemin påverkar naturligtvis all verksamhet för närvarande, inte minst en sådan publik 
verksamhet som folkbiblioteken. Budgetmässigt är dock effekterna av coronaviruset inte alltför stora, 
så här långt upp mot 200 tkr, där mer än hälften består av uteblivna intäkter från en bibliotekskonferens 
som Biblioteken i Borås skulle ha arrangerat, men som fick ställas in. 
Inköp av programverksamhet inför hösten har stoppats på grund av osäkerheten kring corona. 

Verksamheten - förutsättningar 

Statliga medel från Kulturrådet har sökts för fyra olika projekt inom ramen för "Stärkta bibliotek", 
beslut fattas av Kulturrådet i början av juni. Projekten är 1. Gemensam katalog och gemensamt 
medieutbud för Biblioteken i Sjuhärad, något som drivs med stöd av Boråsregionen och skulle innebära 
betydligt närmare samarbete mellan Sjuhäradsbiblioteken 2. Läsfrämjande rum, en utökning av Bokstart 
i samarbete med Förskoleförvaltningen 3. Starka närbibliotek för starka lokalsamhällen, medel för att 
upprusta främst barnavdelningarna på närbiblioteken och även för att kunna utöka Meröppet 4. 
Biblioteksrummet på Stadsbiblioteket, en fortsättning på förra årets ansökan då Stadsbiblioteket fick 
medel till att bygga en ungdomsavdelning något som har lett till vidare behov att uppdatera och se över 
resten av biblioteksrummet. 

Göta bibliotek fick stängas under hösten 2019 på grund av att Lokalförsörjningsförvaltningen fick 
lokalen uppsagd av fastighetsägaren. Ingen ny lokal finns i dagsläget. Långsiktigt ser Biblioteken i Borås 
att det vore lämpligt med ett bibliotek på Gässlösa, gärna tillsammans med annan verksamhet. 

Fristads bibliotek är nu nyrenoverat med väldigt fina lokaler, men på grund av pågående pandemi 
avvaktas det med invigning och Meröppet. Även Viskafors bibliotek har fått en upprustning med hjälp 
av statliga medel från Stärkta bibliotek, invigningen var mycket lyckad med aktiviteter för barn- och 
ungdomar under dagen samt besök av Björn Ranelid på kvällen, ett helt fullsatt bibliotek, som tur var 
innan coronaviruset slog till. Huvudpersonen själv anlände för övrigt i sin välkända Jaguar. 

Under perioden har också en ny Familjecentral startat i  centrum och precis som på övriga 
Familjecentraler finns 0,5 bibliotekarietjänst på plats. Finansiering för den tjänsten bekräftades på 
Kommunstyrelsen i april. 

Biblioteken på Kristineberg, Byttorp och Sjöbo finns alla i byggnader som kan bli aktuella för 
renovering. Planeringen för ett Sjöbohus i stil med Hässlehuset och Norrbyhuset har kommit långt och 
politiska beslut är nödvändiga för att kunna gå vidare. 

Ett budgetproblem är att e-medielånen rusar i höjden, något som är mycket dyrare för biblioteken än 
fysiska medielån. Under 2020 har Biblioteken i Borås avsatt betydligt mer än tidigare år till e-medier, 
ändå ser vi redan att den budgeten inte kommer att räcka. 
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Analys av verksamheten 

Ett nytt biblioteksprogram finns nu ute på remiss till andra nämnder och bör snart vara uppe för beslut 
i Kulturnämnden. 

Biblioteken i Borås inledde 2020 starkt både sett till besöks- och utlåningssiffror, men sedan kom 
coronapandemin och tvingade fram förändringar. Än så länge håller samtliga folkbibliotek öppet, men 
Stadsbiblioteket har avsevärt sämre öppettider än i normala fall. Anledningen är tudelad, dels har 
verksamheten ställts om till att bli mer uppsökande och digital och dels handlar det om 
personalåtgärder som har vidtagits, i syfte att skydda personal i riskgrupp. Närbiblioteken håller öppet, 
men beroende på personalsituation kan öppettiderna variera något, än så länge har dock öppettiderna i 
stort sett varit de vanliga. 

De flesta arrangemang har ställts in från det att pandemin drabbade Sverige och fram till åtminstone 15 
juni. Förhoppningen är att kunna genomföra viss programverksamhet riktad till främst barn och unga 
under sommarmånaderna. En del arrangemang har kunnat genomföras första tertialen genom att 
antingen digitaliseras och sändas via webb/sociala medier alternativt genomföras utomhus. Även 
hembesöken inom Bokstart har pausats. 

Även på andra sätt har Biblioteken i Borås ställt om verksamheten och infört ny service såsom 
takeaway-tjänst som innebär att man kan få sina medier färdigplockade att hämta utan att behöva gå in i 
biblioteket. Utkörning av litteratur till riskgrupper finns och har blivit populärt, liksom bokpåsar som 
levereras till förskolor, nu när dessa inte längre besöker biblioteken. För att man som användare ska 
slippa dra på sig förseningsavgifter har biblioteken infört obegränsat antal omlån. Biblioteken har också 
släppt på budgetspärrar för filmtjänsten Cineasterna samt för e-bokslån, konsekvenserna av det 
kommer att analyseras i Tertial 2. 

För att uppfylla Folkhälsomyndighetens krav har antalet sittplatser minskats på biblioteken och servicen 
som ges kring tekniska frågor har dragits ned då det är svårt att ge den sortens service när avstånd ska 
hållas. Däremot erbjuds den tekniska utrustningen fortsatt. 

Under nuvarande omständigheter står det klart att biblioteken behövs och är viktiga för många. Trots 
sämre öppettider och minskad servicenivå fortsätter många att komma till biblioteken, under den 
senaste tiden ser vi ett ökat tryck på datoranvändning, kopiering och scanning. Sannolikt beroende på 
att många har behov av myndighetskontakter och behöver skicka in dokument av olika slag. 

Arbetet med att i samverkan med övriga bibliotek och kommuner i Sjuhärad skapa ett bibliotekskluster 
med gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och mediebestånd fortsätter och har godkänts av 
direktionen för Boråsregionen. 

 

4.2.4 Museiverksamhet 

Ekonomi 

Textilmuseet hade fram till mitten av mars utmärkta besökssiffror och följde sin intäktsplan för den 
publikdragande utställningen Versace. Därefter har museet tappat 95 % av sina besökare på grund av 
pandemiutbrottet. Alla program och visningar bokades av. Förlusten av bokningar, inträden och 
utebliven försäljning beräknas till 500 tkr om inte omständigheterna förändras. 

Åtgärder 

Omedelbara åtgärder som genomförts är att inte ersätta två vakanta tjänster, ställa in 
programverksamhet under hösten samt minska öppettiderna på Borås museum. 

Textilmuseet fortsätter att hålla öppet med reducerade öppettider. Personalläget är stabilt med ca 25 % 
som arbetar hemifrån. Personalen ägnar sig nu åt inre arbete, planering och samling. Museet har 
förlängt nuvarande utställningar till augusti, eftersom Textilhögskolans EXIT har utgått och Craft 
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Rituals sedan tidigare skjutits på framtiden och är planerad att öppna i oktober. Luftiga lokaler och 
minimal interaktion med besökaren gör att det går att ha igång utställningarna och digitala audioguider 
ersätter introduktioner och visningar. Ett doktorandprojekt som är planerad som utställning till hösten 
kan kanske trots allt genomföras. 

Analys av verksamheten 2020 

Textilmuseet  

Museet har visat två högkvalitativa, omskrivna och uppskattade internationella produktioner under 
perioden, Gianni Versace - Retrospective och Body Beautiful - Diversity on the catwalk. 

Båda projekten, men framförallt Versace har fått museipersonalens totala fokus och inneburit en stor 
arbetsinsats med utökade öppettider, högre inträde och mer bemanning samt ökad interaktion med 
publiken via introduktioner, audioguide, kurser, skolvisningar och specialvisningar vilket allt fallit 
mycket väl ut. Även detta år blev satsningen på ökad samverkan med näringslivet framgångsrikt och var 
en förutsättning för att museet skulle kunna visa produktionerna. Sedan förra årets Balenciaga-satsning 
har personalen lärt sig mycket och förändrat vissa rutiner, vilket ökat professionaliteten och 
engagemanget för kundernas och projektets bästa, men åter igen blir effekten att övrigt arbete får stå 
tillbaka. Till förmån för Versace engagerade sig ännu fler volontärer för att bemanna utställningen och 
gav publiken samma fina bemötande och upplevelse. 

Borås museum 

Borås museum har varit stängt för säsongen och öppnar åter för allmänheten den 3 juni 2020. Museet 
har dock haft öppet för bokade skol- och studiegrupper samt vid vissa program. Personalen har stöttat 
Textilmuseet med bemanning av Versace, men även fokuserat på inre arbete så som planering av 
utställning och sommarsäsongen. Årets utställning Köster de nåt? Handel i Borås under 399 år blir en start 
på firandet 2021, och byggs sedermera ut till jubileumsåret. Utställningen lyfter fram handeln som ett av 
Borås kännetecken och hur det påverkat staden sedan grundandet 1621. Utställningen bygger på 
föremål och bilder ur Borås museums samlingar och visar postorder, butikshandel och gårdfarihandel 
från olika tider. 

Efter pandemiutbrottet har personalen delvis ställt om sitt arbete och fokuserar nu på friluftsmuseet i 
konceptet ”ute-museum” vilket drar nytta av det faktum att många vill vistas utomhus och göra 
aktivitet i sitt närområde på ett säkert sätt. 

Årets byggnadsvårdande insatser har startat och innebär att Ramnakyrkan och Finnekumlaboden målas 
om samt att förberedande arbete som byte av skadade spån och rötskadade delar åtgärdas. 

Samlingar och arkiv 

Arbetet med att stärka arkivmiljöerna för ökad tillgänglighet till arkiven för både museers och 
allmänhetens behov fortsätter via föremålsdatabasen Primus, omlokalisering av föremål och 
digitalisering. Textilmuseet har startat arbetet med ytterligare en basutställning om mode baserat på 
textilsamlingarna. Denna planeras att öppna under 2021. 

Kulturmiljö och stadsplanering 

Befintligt Kulturmiljöprogram för Borås Stad, fastställt av Kommunfullmäktige 2001, förnyas av De 
kulturhistoriska museerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. I ett gemensamt arbete och med stöd av 
Länsstyrelsen uppdateras Kulturmiljöprogrammet för att underlätta långsiktigt bevarande, användning 
och utveckling av kulturvärden i kommunen samt öka dess tillgänglighet för allmänheten. Perioden har 
ägnats åt inventering av befintligt bebyggelsebestånd. 

Stadsutvecklingsarbetet Urban Talks, tvärsektoriell samverkan för hållbar samhällsutveckling fortskrider. 
Arbetet sker bland annat i ett projekt kring nya Stadsrummet på Kulturhuset samt med projektet F/ACT 
Movement som syftar till att främja hållbar konsumtion av mode, textil och inredning samt att inspirera 
och främja affärsutveckling som stödjer hållbara livsstilar i linje med cirkulär ekonomi. Projektet 
planerar arrangera publika aktiviteter där kommuninvånarna kan inspireras och erbjudas möjlighet att 
testa hållbar konsumtion. 
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4.2.5 Konst och utställningsverksamhet 

Ekonomi 

Borås Konstmuseum prognostiserar ett underskott -150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen 
tavla som var deponerad på Konstmuseet. 

Verksamheten - förutsättningar 

På grund av pågående pandemi har besöksbortfallet varit stort, men då museet har fri entré påverkar 
det inte ekonomiskt. Den ekonomiska påverkan som pandemin har på verksamheten är kompensation 
till konstnärer m fl för inställd verksamhet, beräknad summa är ca 175 tkr. 

Övrig konsekvenser av pandemin är att publika aktiviteter, skolprogram och vernissager har helt ställts 
in. Konstprojektet i Sjöbo flyttas fram, konstnären bor i Norge och har inte möjlighet att komma. 
Pågående utställning med Patricia Piccinini förlängs till 30 augusti, sommarens utställning Generation 
flyttas till hösten och en planerad utställning ställs in helt. 

Borås Konstmuseum har under sin mångåriga verksamhet uppnått ett internationellt gott rykte men 
museet har under längre tid saknat resurser att underhålla och utveckla verksamheten. Nu har museet 
fått ett välkommet ekonomiskt tillskott som till stor del kommer underlätta en verksamhet med många 
uppdrag, dock behövs ytterligare medel kommande år.  

Museilokalerna inte längre ändamålsenliga eftersom samtidskonst ställer andra krav på exponeringsytor 
än då museet byggdes. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och är numera problematiska 
både ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Även uppdraget att utveckla Lars Tunbjörks centrum i 
samarbete med Lars Tunbjörks stiftelse begränsas i de nuvarande lokalerna. Den nyligen presenterade 
vård- och underhållsplanen för stadens offentliga konst visar på nödvändigheten av att kontinuerligt 
avsätta medel för underhåll. Precis som allt annat behöver konst regelbundet vårdas och underhållas 
vilket är särskilt viktigt för skulpturstaden Borås. 

Verksamheten 2020 

I februari öppnade museet en stor separatutställning Omfamna framtiden av den australiensiska 
konstnären Patricia Piccinini som visades för första gången i Sverige. Hennes hyperrealistiska skulpturer 
har mottagits med stort intresse och entusiasm världen över, inte minst i Borås där Konstmuseet hade 
besöksrekord de första tre veckorna innan pandemin. 

Piccininis storskaliga och sinnliga installationer utspelar sig i gränslandet mellan science fiction, 
naturvetenskap och feminism. Utställningen bjuder in publiken på en fantastisk resa genom en rad 
livliga scener där hybridvarelser umgås i vardagliga situationer. Med silikon, glasfiber, nylon, plast och 
människohår skapar Piccinini verklighetstrogna framtidsberättelser som väcker högrelevanta frågor om 
vår samtid som normkritik, etik, existens, klimatet och teknologin. Utställningen producerades i 
samarbete med tyska Institut für Kulturaustausch och ARKEN Museum for Moderne Kunst i 
Danmark. 

På våning två upptas en stor del av våningsplanet av utställningen LandEscapes med verk ur samlingen, 
den fortsätter att visas över sommaren. I början av året visades en separatutställning med konstnär 
Jakob Ojanen, som tilldelades Åke Andrénstiftelsens konstnärsstipendium, ett av de största 
stipendierna i Sverige. 

Det planeras en ny utställning i Lars Tunbjörks projektrum. Serien som kommer visas heter L.A.Office 
och är bilder som togs i ett övergivet kontorskomplex i Los Angeles. Serien var planerad att bli en bok 
som aldrig hann fullbordas och är sällan visad. 

Konstutredning 

På uppdrag av Kommunfullmäktige/Kulturnämnden utreds förutsättningar för ett framtida Art Center 
som kan inrymma Borås Konstmuseum och Lars Tunbjörk Center. Utredningen ska även lyfta den 
offentliga konstens betydelse och utveckling i Borås, där Annelundsparkens förutsättningar och 
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utvecklingsmöjligheter särskilt belyses. Utredningen genomförs av upphandlad utredare där den som 
fått uppdraget tillkännages i juni. 

Barn och unga 

Museet fortsätter att utveckla den konstpedagogiska verksamheten vilken bedrivs främst i museets 
nyinredda Ateljé som består av två rum för kreativitet och skapande samt ett rum som är föränderligt i 
sin karaktär. Här ges möjlighet att ställa ut de verk som skapats i Ateljén på väggar, podier och mobila 
skärmar som byggts i detta syfte. Museets satsningar på barn och unga har gett synbara resultat i ökade 
besökssiffror. Intresset för konstpedagogik är stort i alla åldrar. Många hittar till museets aktiviteter och 
är återkommande deltagare. 

Offentliga konsten och samlingen  

Konstmuseet har anlitat en konservator som gjort en genomlysning av stadens offentliga konst och 
presenterat en gedigen rapport över vård- och underhållsbehov. Konserveringsbehovet är stort och 
konservator Helena Strandberg kommer därför att anlitas för att åtgärda de mest akuta behoven. 
Konserveringsarbetet börjar i maj med ”Pinocchio”, därefter kommer skötsel och vård av ytterligare ett 
trettiotal skulpturer att genomföras under sommaren 2020. 

Vad gäller konstsamlingen pågår ett grundligt inventeringsarbete som är tidskrävande då konstverken 
måste lokaliseras eftersom information i många fall saknas. I samband med inventering fotograferas 
och digitaliseras samtliga verk . Delar av samlingen har tidigare varit digitaliserad men bilder och 
uppgifter saknas varpå registret nu kompletteras med detta. Museet passar även på att omdisponera 
ytor i magasinen för att ge bättre plats för konsten. Vid inventeringen har även uppmärksammats att 
konstnär Peder Adolf Halls miniatyrer har behov av nya montrar och belysning. I dagsläget är 
miniatyrerna placerade i gamla skåp där de utsätts för allt för starkt ljus, andra museer förvarar 
miniatyrer i mörka rum. Hur Konstmuseet bäst ska placera miniatyrerna kommer att ses över i 
samarbete med en konservator från Nationalmuseum så snart det blir möjligt att resa inom Sverige 
igen. 

 

4.2.6 Teaterverksamhet 

Ekonomi 

På grund av coronakrisen som innebär inställd verksamhet för Teatern resten av året kommer Teatern 
att ha en prognosavvikelse för året på + 3 500 tkr. Avvikelsen består av lägre intäkter och lägre 
kostnader. 

Verksamheten 2020  

Förra årets familjeföreställning Den oändliga historien spelade fram till den 18 januari och 3 015 personer 
såg föreställningen i januari. Därefter startade verksamheten upp med de två första produktionerna för 
våren, Söndag och Brända tomten. Söndag hann spela för 1 297 personer och Brända tomten enbart för 511 
personer innan verksamheten fick ställas in på grund av Corona-utbrottet. 

Ett gästspel, Sagolandet, genomfördes i februari men vårens övriga planerade gästspel tvingades också att 
ställas in. Innan verksamheten stängde för våren, den 24 mars, så genomfördes också tre lunchteatrar, 
sex guidningar och fem uthyrningar. Teatern besökte även lekterapin på Borås Sjukhus vid två tillfällen 
samt gjorde nio besök på mötesplatser med två olika berättarprojekt. 

Då coronapanemin befaras ta ny fart under hösten tog Kulturnämnden den 20 april beslut om att ställa 
in höstens produktioner, då verksamheten riskerar ett mycket stort underskott om teatern  fortsätter 
som vanligt trots corona. Höstens planerade produktioner kommer att flyttas till år 2022 om så är 
möjligt. Verksamheten arbetar nu med att försöka ställa om delar av verksamheten för hösten 2020 och 
nästkommande vår 2021. 
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4.2.7 Publika möten 

Ekonomi 

Verksamheten har ingen prognosavvikelse. Intäkterna kommer att vara lägre på grund av coronakrisen 
men detta kommer att kompenseras med lägre personalkostnader då man väntar med rekryteringen av 
ny barnkultursekreterare. 

Verksamheten  

Publika möten arbetar med kompletterande programverksamhet, biljettförsäljning, kommunikation 
samt verksamheten på Bio Röda Kvarn. Kommunikationsstrategen har också ett 
förvaltningsövergripande uppdrag att arbeta med kvalitetsutveckling. 

Barn Under rubriken Lördagsbarn samordnas och presenteras en stor del av de offentliga 
barnevenemang som förvaltningen erbjuder. Även Regionteater Väst medverkar med föreställningar. 
Av de drygt 40 programpunkter som planerades för våren, har sedan mitten av mars ca hälften ställts in 
som följd av coronapandemin. Genom Kulturplan för grundskolan har samverkan skett i samband med 
Förintelsens Minnesdag då elever bl a genomförde en utställning i Kulturhusets Foajé om elevers resa 
till Auschwitz samt arrangemang av en teaterföreställning på temat Förintelsen. Enligt 
Förskoleförvaltningens kulturplan samverkar Kulturförvaltningen kring en turnéläggning av en 
teaterföreställning för alla fyraåringar. Planen ska utvärderas för första gången efter läsårets slut. Det 
arbetet är påbörjat och kommer att presenteras av Förskoleförvaltningen. P g a att coronapandemins 
ekonomiska följder är osäkra för Förskolan är dock årets turné eventuellt i fara. Samverkan med 
Regionteater Väst (RTV) har fortgått under våren men sammanställning av coronakonsekvenser väntas 
senare. I samverkan arrangerades dansföreställningen Natten (för spädbarn) som en del av den 
regionala dansfestivalen STEP. 

Planering av en kommande barnkulturfestival för att manifestera barns rätt till kultur och inflytande 
påbörjades av förvaltningens Barn- och ungagrupp. Eftersom arbetet till stor del skulle bygga på ett 
systematiskt delaktighetsarbete med barn bedöms förutsättningarna inte vara de rätta denna höst, utan 
planerna får skjutas till nästa år. Informationsinsatser har gjorts kring det regionala arrangörsstödet på 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Planeringen av den finska barnkulturfestivalen Mukulat 10 oktober 
är påbörjad via en arbetsgrupp som består av representanter från Kulturskolan, Stadsbiblioteket, 
Publika Möten och Finskt Förvaltningsområde. 

Unga I januari genomfördes en Guldpusselkväll på Textilmuseet: Gianni Versace och Ruby Empress i 
samarbetet med Drottning Blancagymnasiet och Erikshjälpen. Den unga musikgruppen Ruby Empress 
samt den lokala DJ:n FortyFive uppträdde. Arrangemanget var ett samarbete med Textilmuseet och 
Kulturskolan, det var kostnadsfritt för besökarna och under kvällen kom omkring 100- 150 besökare. 
Som en del i arbetet med barn och ungas delaktighet och inkludering arrangerades två workshops med 
det lokala företaget Ljudverkstan under sportlovet. Syftet var att skapa delaktighet och engagemang 
kring Hässlehusets/Kulturskolans nya musikstudio, och att stimulera till egna initiativ hos ungdomarna. 
Arrangemanget var kostnadsfritt och sammanlagt deltog omkring 30 ungdomar. Fototävlingen 
#minbildmagasinsagatan8 avslutades med prisutdelning till de tio vinnande bidragen och en utställning 
på Kulturhusets Utblick i mars. Kvällen avslutades med ett panelsamtal på temat öppna väggar och 
interaktiva platser. Arrangemangen var kostnadsfria och omkring 60 personer kom till prisutdelningen 
och ca 20 personer till panelsamtalet. 

I slutet av april påbörjas sändning av Klubb Undergrunden Sessions i samarbete med Klubb Undergrunden, 
Borås Tidning, Mimfilm Studion, Pumphuset, Borås City och Borås TME. Syftet har varit att lyfta 
Borås musikliv under coronapandemien. I samarbetet har filmer med lokala artister spelats in på Klubb 
Undergrunden på Pumphuset (utan publik) och tillgängliggörs till publiken genom streaming på Borås 
Tidnings hemsida. Första konserten släpps den 24 april, och därefter varje fredag. 

Vuxna Förintelsens minnesdag lyfte barnens situation under förintelsen med bland annat en utställning 
från Forum för levande historia på Utblick och en utställning i Kulturhusets foajé producerad av elever 
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från grundskoleklasser. Publiken kunde även i år ta del av en överlevares berättelse genom Susanna 
Christensen samt ett musikprogram med Sofia Berg-Böhm och Patrik Bonnet. Knappt 300 personer 
deltog i minnesceremonin. 

Tisdagar på Kulturhuset har haft 16 programpunkter mellan januari och april 2020. Temat Framtiden i 
våra händer har innehållit samtal om framtidens familjekonstellationer, beteendeekonomi och den 
populistiska vågen i Europa och USA samt en av landsbygdens röster med Augustprisvinnaren Marit 
Kapla, som också blev vinnare av Borås Tidnings debutantpris. Två program ställdes in, men från slutet 
av mars har gästerna spelat in sina föredrag digitalt och dessa har lagts ut på den nya Youtube-kanalen 
Kultur i Borås. Publiksiffran hamnar på 330 personer plus 147 visningar på Youtube. 

Bio Röda Kvarn Corona-pandemin bedöms ha orsakat ett besökstapp på 70-90% baserat på 
förväntningar utifrån tidigare år. Verksamheten är igång som planerat men följer regeringens maxgräns 
på 50 personer. Sedan dessa restriktioner infördes arrangeras inga nya extravisningar utöver ordinarie 
verksamhet, som Throwback Thursday eller Live på bio. Skolbion är i praktiken helt inställd sedan 
vecka 12 eftersom För-, Grund- och Gymnasieskolan inte gör några offentliga besök, även om Röda 
Kvarn bibehållit beredskap att köra i händelse av förändrade beslut. Bland filmerna som visats finns 
ca 16 länder representerade. Under perioden var minst 21 av 47 programsatta filmer riktade direkt till 
barn och unga, vilket utgör c:a 44%. 

Klassikerkonceptet Throwback Thursday (i samverkan med Kulturkortet Pussel) har genomfört två 
visningar innan det pausades säsongen ut pga corona. Detsamma gäller ”Live på bio”, inklusive en 
inställd visning som flyttats till i höst. 

I övrigt genomfördes ett antal samarbeten med regionala och nationella aktörer, som Finlandsinstitutet 
och Göteborg Film Festival. Biografen har också ingått ett corona-stödsamarbete med festivalens 
streamingtjänst Drakenfilm där personer kan teckna abonnemang med särskild kod varpå hälften av 
intäkterna går till Röda Kvarn under sex månader. 

Kultur för äldre och för personer med demenssjukdom har även den naturligtvis påverkats av 
coronapandemin och endast ett fåtal av de planerade besöken har blivit av. Verksamheten är ett 
samarbete mellan Kulturförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt föreningen Hemgården. 

Info/biljett hanterar fem olika biljettsystem och verksamheten har påverkats mycket p g a flertalet 
framflyttade och inställda evenemang både inom Kulturförvaltningen och av externa arrangörer. 

Kommunikation Nätverket med andra förvaltningars och verksamheters kommunikatörer har byggts 
upp. En strategisk kommunikationsplan är framtagen som anger vad som ska uppnås med 
kommunikationen inom Kulturförvaltningens verksamheter, både den interna och den externa. En 
strategi för användandet av digitala kanaler och sociala media har tagits fram tillsammans med en 
checklista att tänka på när man publicerar i social media. 

I samband med coronapandemin har även rutiner och checklistor kring kriskommunikation provats 
och uppdaterats. 

 

 

4.2.8 Kulturskolan 

Ekonomi 

Kulturskolan visar en prognosavvikelse på -1 200 tkr. Den består av ej kompenserade kapitalkostnader i 
samband med flytten till Simonsland på -1 100 tkr samt en post på -100 tkr som är relaterad till 
coronakrisen och innebär återbetalning av elevavgifter, ökad marknadsföring samt inköp av utrustning 
till distansundervisning. 
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Verksamheten 

Under rådande omständigheter kring Coronapandemin påverkas Borås Kulturskolas verksamhet. 
Utförda riskbedömningar har resulterat i att orkesterverksamhet, körer, dans samt gruppverksamhet 
med mer än tio deltagare tillfälligt ställdes in 18 mars och fram till påsklovet. Konserter och evenemang 
har även de ställts in under vårterminen. Efter riskbedömning 3 april beslutades att verksamheten skulle 
återupptas, dock i nya former. Distansundervisning pågår nu i dansundervisning och textil. I de andra 
ämnena ses elever och lärare i mindre grupper och om möjlighet ges även utomhus. 

Den budgetavvikelse som idag ges består i minskade intäkter på grund av återbetalning av terminsavgift 
för den verksamhet som tillfälligt ställdes in under mars-april månad på grund av pandemin. Inköp av 
teknisk utrusning för bland annat distansundervisning samt ökade kostnader för marknadsföring är 
poster som belastar budget på 100 tkr. Utöver det görs bedömningen att verksamheten håller sig till 
lagd budget med ett aviserat underskott på 1 100 tkr. Kulturskolans verksamhetsbudget var föregående 
år ansträngd vilket det även innevarande år förutses att bli. Detta beror på ej täckta kapitalkostnader i 
samband med inredning av Kulturskolans nya lokaler (920 tkr). Budgeten är därutöver även klen i 
förhållande till den personalstyrka som är nödvändig för den verksamhet som Kulturskolan bedriver i 
dagsläget. För att på såväl längre som kortare sikt komma tillrätta med Kulturskolans verksamhet i 
förhållande till beslutad budget önskar förvaltningen göra en genomlysning av verksamheten där man 
kommer att se över helheten såsom personalbudget, befintlig verksamhet, såld verksamhet (uppdrag 
inom Grund-/Sär-/ och Gymnasieskola), Kulår samt Filialverksamhet. Genomlysningen ska ske i 
samverkan med fackliga representanter. 

Kulturnämnden vill därutöver att förvaltningen tar fram ett underlag vilket tillskott i form av 
ekonomiska resurser som skulle krävas för att inte ha någon kö till Kulturskolan, kostnader för vad 
undervisning till ett antal vuxna skulle innebära samt kostnaden för att göra Kulturskolan helt 
kostnadsfri. 

Kulturskolan har kurser i sju konstnärliga ämnen: musik, dans, teater, cirkus, bild och form, foto och 
film samt textil och design. I kursutbudet för elever från fyra år upp till vuxen ålder ingår sammanlagt 
ca 60 olika ämnen/inriktningar samt ett fördjupningsprogram. Cirka 5 600 elever beräknas delta i 
Kulturskolans verksamhet år 2020, inkluderat eleverna i den frivilliga verksamheten, 
kulturskolefilialerna samt i uppdragsverksamheten i förskola, särskola, träningsskola, grundskola och 
gymnasieskola. 

Kulturnämnden vill ge alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla barn i årskurs 1 på skoltid är ett steg att 
uppnå en större mångfald. 

Kulturskolefilialerna är en viktig integrationssatsning. En av målsättningarna är att nå och öka antalet 
elever med annan etnisk och social bakgrund. Deltagande elever i filialerna beräknas till 300 st. 
Undervisningen bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna. 
Grundskoleförvaltningen ersätter Kulturskolan med terminsavgifterna, 500 kronor per deltagande 
elev/per termin. I denna avgift ingår även hyra av instrument. 

Verksamheten 2020 

Uppdragsverksamheten är en osäkerhetsfaktor då den är beroende av beställarnas resurser och 
prioriteringar. Intäkternas storlek för hösten 2020 är i nuläget osäker då förhållandet till sålda tjänster 
inför läsåret 2020/2021 ännu ej är klart. Dialog med uppdragsgivarna sker under våren 2020. Lagt 
förslag om att ej bevilja äskade medel för att täcka kapitalkostnader är bekymmersamt och kommer att 
belasta verksamhetsbudget 2020. 

Intresset för Kulturskolans verksamhet är stort. Kulturskolan kan inte ta emot alla sökande elever. 
Organisationen inför läsåret 2020/2021 är ännu ej helt klar, kölistan med sökande elever som ej kan 
beredas plats är omfattande. Ett led i att erbjuda fler platser på Kulturskolan är att se över lärarnas 
tjänsteplaneringar i maj varje vår för att få en tydlig uppfattning kring hur många vakanta platser 
verksamheten har att erbjuda inför kommande läsår. Med detta arbete kan Kulturskolan inför 



Kulturnämnden, Tertial 1 2020 18(26) 

kommande läsår göra en preliminär antagning för nya elever i juni 2020, vilket ger en tydligare bild 
kring nyintag inför läsåret 2020/2021. 

Verksamhetsmåttets utfall har ökat i förhållande till lagd budget på grund av uppdaterad 
uträkningsmetod som inkluderar såld verksamhet till grundskolan och Kulåret utöver elever i 
kursverksamheten. Cirka 2400 elever kommer varje vecka till Kulturskolans kursverksamhet på 
utbudspunkterna Simonsland, Musikens Hus i Fristad samt Hässlehuset. Utöver det möter 
verksamheten ca 1200 barn i Kulåret samt ca 3 200 elever inom grundskolan. Totalt ca 6 800 elever. 

Lärarna vid Musikens Hus i Fristad motsvarar 7,0 tillsvidareanställda. Som en följd av heltidsreformen 
har inte all personal erbjudits lärartjänst till 100% efter att heltidsreformen infördes 140801. Under 
föregående läsår 2019/2020 var personalstyrkan på Musikskolan 6,35 tjänster, således 0,65 
tjänstledighet på grund av detta skäl. Innevarande läsår 2019/2020 har delar av personalen erbjudits att 
tillfälligt gå upp i tjänst då vakanta tjänster funnits på Simonsland (på grund av föräldraledighet). Detta 
är en tillfällig lösning, varför det behövs en budgetförstärkning för att kunna erbjuda personalen heltid 
inom deras yrkesområde. Av arbetsmiljöskäl skulle detta vara en mycket viktig åtgärd samtidigt som 
elevantalet skulle kunna utökas och att en del av de elever som nu står på kölistan för Borås 
Kulturskolas hela verksamhet då kan erbjudas plats. 

Kulturskolans undervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar fortsätter och 
Kulturskolan tillsammans med samarbetsparter från Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Sociala 
omsorgsförvaltningen genomförde årets Funkisfestivalen i februari 2020. Funkisfestivalen är Sveriges 
största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
inom LSS. Med anledning av rådande läge i samhället på grund av coronapandemin är det ovisst hur 
festivalens kommande semifinal samt final på riksnivå kommer att arrangeras. 

Utåtriktad verksamhet med konserter, framträdanden, kör- och orkesterresor är av väsentlig betydelse 
för elevernas lärande. I storleksordningen 250-300 framträdanden planeras under läsåret 2019/2020. 
Samverkan med de uppbyggda nätverken inom musik- och kulturskolorna i landet, Kulturskolerådet 
samt inom Sjuhärad och Göteborgsregionen fortsätter under 2019/2020, vilket ger betydelsefulla 
möten för Kulturskolans elever och lärare. Tyvärr är denna verksamhet inställd våren 2020 på grund av 
coronapandemin. 

Kulturskolans verksamhet på Hässlehuset har så sakteliga börjat ta form under läsåret 2019/2020. 
Kulturskolan har förflyttat viss befintlig verksamhet till de nya lokalerna på Mötesplats Hässleholmen. 
Detta då medel för utvidgad verksamhet inte ryms i budget för 2020. 

Nytt för hösten 2019 var att Kulturskolan har erbjudit lovverksamhet för kommunens barn och unga. 
Detta möjliggjordes tack vare bidrag från statens Kulturråd. Under vinterlovet 2020 mötte  
verksamheten 1 000 barn i lovverksamheten. Verksamheten kan konstatera att en ny målgrupp barn 
som vanligtvis inte deltar i Kulturskolans verksamhet kommer till dessa lovaktiviteter, vilket är positivt. 
Planerad lovverksamhet för påsklovet fick ställas om till ett digitalt lovprogram på grund av rådande 
pandemi. Kulturskolan har sökt medel för 2020/2021 och väntar besked från Statens Kulturråd under 
maj månad. 

 

4.2.9 Skolbibliotek 

Verksamheten 

Från och med 2020 har Kulturnämnden fått över budgeten för skolbiblioteken. Dock är ej budget för 
teknik, inredning och hyra överförd, Biblioteken i Borås ser ändå positivt på att ha en budget att 
förhålla sig till redan från årets början. 

Budgetmässigt kan inga avvikelser ses under första tertialen. 
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Verksamheten 2020 

2020 är sista året som Skolbiblioteksprogrammet gäller, ett nytt program arbetas fram under året. De 
senaste åren har verksamheten vid skolbiblioteken gått från att i första hand arbeta med 
biblioteksrummet till att bibliotekarierna blir mer involverade i undervisningen, främst när det kommer 
till litteraturförmedling och källkritik. Den utvecklingen fortsätter och skolbiblioteken har goda 
förutsättningar att bli ännu mer relevanta inte minst inom området Medie- och informationskunnighet 
(MIK). 

 

 

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Kulturförvaltningen har analyserat hur den pågående pandemin påverkar verksamheterna på kortare 
respektive längre sikt, fram till sommaren samt för resten av året. Precis som Borås Stad följer 
Kulturförvaltningen noga Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar liksom regeringens beslut om 
offentliga sammankomster. De konsekvenser förvaltningen hittills noterat är att antalet besökande till 
biblioteken, museerna, biograf Röda Kvarn och till Stadsteatern har minskat kraftigt sedan i mars.  
Under en kortare period ställdes viss kursverksamhet in på Kulturskolan men kunde återupptas i andra 
former efter påsk. Fram till sommaren har flera av verksamheterna infört begränsade öppettider, ställt 
in i princip alla offentliga program samt ställt om till mer uppsökande och digital verksamhet. 
Sistnämnda gäller främst för biblioteken och i viss mån för Kulturskolan. Det är ovisst hur det blir över 
sommaren och till hösten. 
De ekonomiska konsekvenserna är särskilt kännbara för Stadsteatern som hittills räknar med ett 
underskott på 800 tkr. Kulturskolan har sedan tidigare en underfinansierad budget att brottas med. 
Textilmuseet har tappat 95 % av sina besökare sedan ett antal veckor. Beräknad förlust med samma 
läge med noll bokningar, kraftigt minskade inträden och minimal försäljning beräknas till 500 tkr. 
Under sommaren kommer museerna förhoppningsvis vara öppna, men med begränsade öppettider. 
Pågående utställningar på Textilmuseet förlängs över sommaren  liksom på Konstmuseet. Borås 
museum är än så länge stängt, sommaröppethållandet kommer förskjutas till 3 juni - 30 augusti. 

Samtliga förvaltningens verksamheter kommer att påverkas i höst även om pandemin förhoppningsvis 
är över. Mycket talar dock för att corona är kvar, i någon form och med fortsatt negativa effekter för 
kulturlivet. Av det skälet beslutade Kulturnämnden  2020-04-20 att ställa in samtliga inplanerade 
produktioner på stadsteatern i höst. Vissa mindre aktiviteter ska, om möjligt, genomföras. 
Kulturnämndens beslut bottnar i att det, i detta extraordinära läge orsakat av coronapandemin, är bättre 
att omfördela de ekonomiska resurserna till andra verksamheter inom förvaltningen än att riskera ett 
mycket stort ekonomiskt underskott för stadsteatern som nämnden annars hade behövt dra med sig till 
kommande år. 

  

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Biblioteken i Borås.  
Konferensen Bibliotopia är inställd och får inget 
bidrag från regionen eller konferensintäkter. 
Minskade intäkter från förseningsavgifter. 

-200 

De kulturhistoriska museerna.  
Minskade inträdesintäkter. 

-500 
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Teatern 
Inställda föreställningar under resten av 2020 ger 
lägre intäkter och lägre kostnader. Prognostiserade 
nettokostnader +3 500 tkr. 

3 500 

Kulturskolan 
Minskade intäkter på grund av återbetalning av 
elevavgift, ökade marknadsföringskostnader och 
inköp av teknisk utrustning till bland annat 
distansundervisning. 

-100 

  

Summa 2 700 

 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Kulturnämnden arbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla sina verksamheter. 

Biblioteken i Borås har en stor majoritet kvinnor anställda och strävar efter en jämnare 
könsfördelning i personalgruppen. Biblioteken ska ha ett utbud av media, aktiviteter och program som 
riktar sig alla människor oavsett vem du är. Biblioteken brukar delta i Borås Pride med bokbussen och 
tar då fram uppskattade listor över normkritisk litteratur och har program i bussen, såsom sagostunder 
med normkritiska böcker. Programplanering sker främst utifrån kvalitet på föreläsarna, men biblioteken 
försöker att ha en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga föreläsare samt en bredd i utbud. 
Hösten 2020 ser annorlunda ut ur programperspektiv då vi inte vet hur läget är kring 
coronasituationen. 

De kulturhistoriska museerna har ett viktigt ansvar att bidra till ett brett deltagande i kulturlivet och 
via sina arbetsmetoder synliggöra exempelvis rådande könsmaktsordning, i syfte att åstadkomma ett 
vidgat deltagande. Museipersonalen har normkritiskt tänkande som ett av flera användbara 
arbetsverktyg. Museerna presenterar projekt, historia och berättelser som är mångskiftande, oväntade 
och diversifierade. Som exempel utställningen Body Beautiful där en ny generation modeskapare utmanar 
dagens normer och skönhetsideal på catwalken, inom reklam, modemagasin och bakom kameran. 
Mode kan bidra till osunda kroppsideal men projektet visar goda exempel där representation och 
inkludering med modeller av olika åldrar, storlekar och härkomster synas på catwalken. 

Mångfald och integrationsarbete präglar Kulturskolans verksamhet. Lärarpersonalen har i uppdrag att 
inför alla konserter och framträdanden beakta programinnehållens etik, genusperspektiv och etniska 
aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv. Kulturskolan strävar efter att ge alla barn och ungdomar en 
likvärdig möjlighet att delta i verksamheten. För att nå fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt 
svag bakgrund att delta i Kulturskolans verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor 
i kommunen. Kulturskolan strävar också efter att ha ett jämställdhetstänk i allt från marknadsföring till 
utbud. Kulturskolans administration arbetar för att kommunicera på ett jämställt sätt mot kund och 
motverka stereotypa bilder av pojkar/flickor i marknadsföringen. Kulturskolan tar också del av guider 
som arbetats fram för just jämställd kommunikation och lärare och administrativ personal uppmuntras 
att fortbilda sig på ämnet. 

Borås konstmuseum verkar för en jämn fördelning av manliga och kvinnliga konstnärer i 
utställningsverksamheten samt vid konstinköp. För att representationen av konstnärer i det offentliga 
rummet ska bli mer jämställd har senaste årets skulpturinköp fokuserat på kvinnliga konstnärer. En 
dialog kring jämställdhet förs även med samarbetspartners och med näringslivets representanter kring 
donationer där gensvaret varit positivt. 
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Publika möten  I det dagliga arbetet finns en medvetenhet om representation och jämställdhet i 
programläggning som helhet samt i enskilda arrangemang. Vid bokning av t ex teaterföreställningar och 
filmer analyseras handling, tema och fördelning kvinnor/män eller flickor/pojkar på scenen eller 
filmen. I planeringen för t ex sommarlovsarrangemang med finansiering från Socialstyrelsen följs deras 
riktlinjer om aktiviteter som skall stimulera både pojkars och flickors deltagande. Detta följs sedan upp i 
redovisningen. Vid handläggning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund läggs stor vikt vid att 
de formulerade bidragskriterierna gällande jämställdhet följs, genom t ex hur föreningens verksamhet 
beskrivs, styrelsens sammansättning, om det finns en medvetenhet kring genus och jämställdhet etc. 

Borås Stadsteater har under flera år arbetat med att skapa en mer jämställd arbetsplats. 
Programläggningsarbetet är inriktat på att engagera och lyfta fram fler kvinnliga konstnärer. Efter det 
uppmärksammade metoo-uppropet, som visade att flertalet scenkonstinstitutioner har problem med 
sexuella trakasserier, har verksamheten även fokuserat på utbildning såsom föreläsning om 
härskartekniker och makt men även i kommunikation. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Egen organisation 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel 
kulturaktiviteter för 
barn och unga, %. 

58 52 50 41 

7.2 Biblioteksverksamhet 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal medialån 
biblioteken i Borås 

71 768 70 580 900 000 68 810 

Antal besökare 
biblioteken i Borås 

48 416 50 589 550 000 35 406 

7.3 Museiverksamhet och kulturminnesvård 

7.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Borås museum 

1 107 3 270 25 000 673 

Antal besökare 
Textilmuseet 

8 844 4 813 55 000 1 014 
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7.4 Konst och utställningsverksamhet 

7.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Konstmuseet 

2 184 1 441 25 000 1 032 

Antal besökare på 
visningar 
Skulpturbiennalen 

0 0 0 0 

Antal besökare på 
visningar No Limit 
streetartfestival 

0 0 0 0 

7.5 Teaterverksamhet 

7.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Stadsteatern 

1 652 4 250 20 000 0 

Kommentar Apr 2020 På grund av coronakrisen har Teatern ställt i samtliga produktioner för resten av 
2020. 

7.6 Kulturskola 

7.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever 
Kulturskolan 

4 960 5 601 5 600 6 753 

Kommentar Apr 2020 Verksamhetsmåttets utfall har ökat i förhållande till lagd budget på grund av 
uppdaterad uträkningsmetod som inkluderar såld verksamhet till grundskolan och Kulåret utöver elever i 
vår kursverksamhet. 
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7.7 Filmverksamhet 

7.7.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Röda Kvarn 

621 339 11 500 218 

7.8 Kulturhuset 

7.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Kulturhuset 

28 574 28 368 330 000 0 

Kommentar Apr 2020 På grund av tekniska problem finns ingen statistik för april 2020. 

 

 

 

 

 



Kulturnämnden, Tertial 1 2020 25(26) 

  

8 Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Förvaltningsövergripande investeringar 500 242 258 500 

     

Summa 500 242 258 500 

Analys 

Förvaltningsövergripande investeringar 

Investeringsbudget för inköp av inventarier och andra diverse mindre investeringar. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Konstnärlig 
gestaltning enligt 
1%-regeln 

 6 691 483 1 400  2 

Konstinköp till 
Konstmuseet och 
Textilmuseet 

 1 200 85 1 200  2 

Konstbiennalen/Jub
ileumsutställningen 
2021 

 3 641 0 3 641  2 

Summa  11 532 568 6 241   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

I tabellen ovan är Budget tom 2020, budgetutrymmet 2020 inklusive den ingående balansen. 
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Konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln 

Att omdisponera från 2019 är 4 391 tkr och anslaget 2020 är 2 300 tkr. Det ger totalt budgetutrymme 
2020 på 6 691 tkr. 

Enprocentregeln innebär att en procent av budgeten avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny- om- och 
tillbyggnationer av kommunens fastigheter. Hittills har en fast summa på 3 mnkr per år avsatts till 
konstnärlig gestaltning samt för inköp av konstverk till Konstmuseets och Textilmuseets samlingar men 
från och med 2020 så är det 1% av investeringsvolymen vilket blir 2,3 mnkr. 

I nuläget finns inplanerade gestaltningsprojekt för ca 3,8 mnkr av hittills avsatta av dessa projekt 
kommer ca 1,4 mnkr att utbetalas under 2020. Gestaltningsprojekten pågår under flera år därför 
kommer det alltid att finnas ett visst överskott i investeringsbudgeten. Konstprojektet i Sjöbo kommer 
att skjutas fram pga av Corona pandemin och dess restriktioner vad gäller resor. Konstmuseet har 
inrättat en ny tjänst som intendent för offentlig konst. Genom den nya tjänsten möjliggörs en större 
utveckling av det strategiska arbetet med gestaltningsprojekten och fler projekt kan utlysas. 

Konstnärlig gestaltning för kommunala miljöer utlyses i enlighet med LOU, i utlysningen efterfrågas 
konstnärer som kan utföra ett platsspecifikt konstverk inom angiven tid och budget. Upphandlingen 
sker genom en lång urvalsprocess som tar cirka två år /projekt från annonsering, intresseanmälningar, 
juryarbete, skisstid och produktionstid. Ofta tar projekten längre tid på grund av omständigheter som 
Kulturförvaltningen inte kan påverka. Det kan handla om förseningar i bygget eller att bygget skjuts 
fram i tid, som t ex skett för Norrbyskolan och Byttorpskolan. 

Den budget konstnären förfogar över ska täcka samtliga kostnader; material, betalning till 
underleverantörer, tillverkning, belysning, transporter, konstnärers resor, hotell och arvode. 
Ersättningen betalas ut i tre omgångar, i samband med tecknandet av avtal, mitt i projektet och efter 
slutförande och besiktning. 

Konstinköp till Konstmuseet och Textilmuseet 

Budgetutrymme 2020 är 1 200 tkr, Konstmuseet 1 000 tkr och Textilmuseet 200 tkr. 

Borås Konstmuseums samling visas kontinuerligt i olika tematiska utställningar. Många verk deponeras 
i olika förvaltningsbyggnader i Borås stad. Samlingen behöver kompletteras med fler samtida verk då 
den till stor del består av äldre verk. Konstsamlingen behöver också bli mer jämställd och kompletteras 
med fler kvinnliga konstnärer. Textilmuseet samlar kontinuerligt verk av textilkonstnärer. 

Textilmuseet har köpt in Frökarta av Birgitta Nordström för 80 tkr. 

Konstbiennalen/Jubileumsutställningen 2021 

Att omdisponera från 2019 är 641 tkr och anslaget 2020 är 3 000 tkr. Det ger totalt budgetutrymme 
2020 på 3 641 tkr. 

Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-års jubileet att växa till en större konstbiennal 
som inrymmer alla konstformer, det kommer att ske i samarbete med Textilmuseet och Borås TME. 
Arrangemanget planerar att öppna i maj 2021 och pågå till slutet av september 2021. Konstbiennalen 
ska synas och märkas över hela staden samt på Konstmuseet och Textilmuseet. Ökad internationell 
närvaro liksom att biennalen kommer att bli avsevärt större än tidigare år innebär att biennalen blir en 
stor och viktig del av stadens jubileumsfirande. 











 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Catharina Sparre 
Handläggare 
033 357678 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-18 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00068 1.2.4.25 
 

  

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget april 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 

i budget Tertial 1 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen för 

kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Kulturnämnden har vid 

tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 

budget. Dessa uppdrag bedöms som delvis genomförda och informerade om i 

nämnden. 

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.                      

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens 

rapport.                              

Samverkan 

FSG 2020-05-12 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 
 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2020, nämndens rapport 
Kulturnämnden 
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Uppdrag 
Ärende som har genererat 
uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 
Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar 
efter 65. 

 Delvis genomfört I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs dialog med medarbetare om 
att kvarstå i tjänst efter 65 år. Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man 
är positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar sig pension har direkta 
önskemål om att kvarstå i anställning försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det 
är möjligt. 

Dnr 2018-00215 
Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta 
heltid. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 
Förvaltningen har en hög andel medarbetare som arbetar heltid. Bland männen är det 
100 procent som arbetar heltid medans det bland kvinnorna är 96 procent och har varit på 
liknande nivåer de senaste åren. Förvaltningen behöver fortsatt motivera kvinnor att i 
högre utsträckning arbeta heltid. För att möjliggöra detta organiseras arbetet så långt det 
är möjligt så att arbete och familjeliv går att förena. 
  

Dnr 2018-00215 
Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 
Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att aktivt arbeta med 
rehabilitering och uppföljning av hög korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta 
från arbetet på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. Förvaltningen 
kommer fortsatt kartlägga, följa upp och analysera sjukfrånvaron i nära samarbete mellan 
HR och chefer. 
I arbetet med att förebygga ohälsa och sjukskrivning samarbetar förvaltningen med 
företagshälsovården och planerar att öka samarbetet med den centrala enheten 
organisationshälsan, i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser. Sammantaget hoppas förvaltningen det ska ge resultat. 
 

Dnr 2018-00215 
Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom 
digitalisering frigöra 
värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med kompetensförsörjningen i 
framtiden. Kulturförvaltningen ser nya möjligheter med digitaliseringen och arbetar 
kontinuerligt med att digitalisera i flera verksamheter. På sikt kommer digitaliseringen att 
förändra arbetssätt och frigöra tid för medarbetare att arbeta med kvalitetshöjande 
insatser i verksamheten. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är starkt 
förknippat med verksamhetsutveckling och kommer innebära förändrade arbetssätt, 
förhållningssätt och rutiner för medarbetare vilket i sin tur kommer påverka 
arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav på 
kontinuerlig kompetensutveckling av förvaltningens befintliga medarbetare samtidigt som 
det kommer att kräva kompetens inom förändringsledning hos framförallt chefer för att 
minska friktionen till ett digitalt arbetsliv. 
Covid-19 har delvis påskyndat ett digitaliserat arbetssätt i förvaltningen. 
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Ärende som har genererat 
uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 
Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de 
personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några verksamheter tar regelbundet emot 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Förvaltningen planerar att i samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
se över möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i 
större utsträckning skapa förutsättningar för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i Kulturförvaltningen. Arbetet kommer 
även innebära att arbetstid frigörs för grunduppdraget och att kompetenser används mer 
effektivt. 
I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan kommer det identifieras 
insatser som kan samordnas gemensamt inom staden. 
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Ansökan om bidrag till integrationsfrämjande 

aktiviteter, Sensus (och Bilda) - Träna svenska med 

sång 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus (och Bilda) 163 tkr i bidrag till 

integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås. Delar av bidraget 

kan om omständigheterna kräver det även användas till verksamhet i digital 

form, med anledning av covid-19.     

Ärendet i sin helhet 

Studieförbunden Sensus och Bilda samverkar kring en satsning med språk och 

sång som pedagogiskt verktyg för att stärka språkkunskaperna i svenska för 

deltagarna.  

Som projektledare har de valt Charlotte Brorsson Trell, som redan tidigare med 

stor kompetens genomfört ideella projekt med fokus på sång och integration. 

Samverkande parter i projektet är utöver studieförbunden även 

Arbetslivsförvaltningen, mötesplatserna, Borås Folkhögskola och Borås TME. 

Projektet samverkar även med det nationella projektet Svenska med Sång som 

drivs av Bilda och Equmeniakyrkan.  

Med bakgrund av detta och en väl avvägd planering bedöms projektet ha goda 

möjligheter att utveckla metoder och nätverk som stärker integrationen i Borås. 

Särskilt väl bedöms upplägget att utbilda fler sångledare och att stärka dem med 

handledning och stöd.  

Studieförbundet Sensus (och Bilda) uppdras att redovisa projektets metod, 

resultat och hur arbetet har främjat ökad integration i Borås efter avslutat 

projekt. Beviljat bidrag utbetalas omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt 

bidrag yrkar återbetalning av bidraget.                     

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande aktivieter, Sensus (och Bilda) 

                            

Samverkan 

FSG 2020-05-12 
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Beslutet expedieras till 

1. Studieförbundet Sensus 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2020 – 

Begäran om omprövning av beslut 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden vidhåller sitt tidigare beslut att inte bevilja Ljushults 

Hembygdsförening Årsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen uppmanas 

att i stället söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina publika arrangemang, och att 

återigen ansöka om Årsbidrag för verksamhetsåret 2021.         

Ärendet i sin helhet 

Ljushults Hembygdsförening begär omprövning av Kulturnämndens beslut den 

28 januari 2020 att inte bevilja föreningen Årsbidrag för verksamhetsåret 2020. 

Av beslutet framgår att föreningen inte beviljades ansökt bidrag på grund av att 

föreningen inte bedömdes uppfylla Kulturnämndens grundläggande krav för 

föreningar.  

Kulturnämnden delar årligen ut kulturbidrag i olika former till kulturföreningar 

i Borås Stad. För verksamheter som bedöms vara av särskild vikt för kulturlivet 

i Borås fördelas årligen ett så kallat Årsbidrag – ett verksamhetsbidrag som ges 

till de föreningar som har en varaktig kulturverksamhet som bedöms vara viktig 

för det totala kulturutbudet i Borås.  

Kulturnämndens regler för fördelning av bidrag till kulturverksamhet, däribland 

Årsbidrag, fastställdes av Kommunfullmäktige den 28 januari 2016. Av reglerna 

framgår följande grundläggande krav som en förening ska uppfylla för att 

kunna beviljas kulturbidrag:  

• 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 
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• ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 

• verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga.  

 

Ett av de grundläggande kraven för att kunna beviljas bidrag är således att 

föreningen har en ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och 

sekreterare. Ljushults HBF har i ansökan om Årsbidrag inte lämnat några 

uppgifter om styrelsen eller dess ordförande, kassör eller sekreterare. I samband 

med ansökan bifogades dock en verksamhetsberättelse med namnet på samtliga 

styrelseledamöter och med uppgift att föreningens ordförandepost varit vakant 

sedan år 2017.  

Föreningen har i samband med begäran om omprövning angett att föreningen 

har en ordförande sedan mars 2019. Det framgår dock fortfarande inte några 

uppgifter om huruvida föreningen har någon utsedd sekreterare eller kassör.  

Ett annat av de grundläggande kraven för att kunna beviljas bidrag är att 

föreningen håller årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, 

resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt 

revisionsberättelse godkänns. Ljushults HBF har i ansökan angett att 

föreningen inte antar någon budget utan i stället tar löpande ekonomiska beslut 

på styrelsemötena. Efter ansökan har föreningen informerats om kravet på att 

inkomma med budget och getts möjlighet att komplettera sin ansökan. 

Föreningen har då upprepat att någon budget inte finns och i stället ifrågasatt 

behovet därav.  

Det åligger den förening som ansöker om Årsbidrag att beskriva sin verksamhet 

och inkomma med de underlag som krävs för att bedöma verksamheten i 

relation till de regler för bidrag till kulturverksamhet som fastslagits av 

kommunfullmäktige. Ljushults HBF har inte inkommit med underlag som visar 

att de uppfyller de grundläggande krav som ställs på en förening för att kunna 

beviljas kulturbidrag.  

Kulturnämnden vidhåller sitt beslut att inte bevilja Ljushults Hembygdsförening 

Årsbidrag för 2020, men välkomnar föreningen att söka Projekt-

/arrangemangsbidrag för sina publika arrangemang. Föreningen är också 

välkommen att återigen ansöka om Årsbidrag för verksamhetsåret 2021. 

Ansökningsförfarande samt vilka handlingar som begärs in till ansökan finns i 

god tid på boras.se. Kulturnämnden har sedan tidigare beslutat att 

tillgängliggöra både ansökningsförfarandet och bidragsreglerna så att det blir 

tydligt vilka handlingar och vilken information som Kulturnämnden begär in 

vid ansökan om Årsbidrag. En översyn ska genomföras i god tid inför nästa 

ansökningsperiod. Sista ansökningsdag för Årsbidrag är 30 november 2020 och 

ansökningen beräknas vara öppen minst en månad i förväg.             

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Årsbidrag från Ljushults HBF för verksamhetsåret 2020 

2. Begäran om omprövning av Kulturnämndens beslut från Ljushults HBF                                
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Samverkan 

FSG 2020-05-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Ljushults HBF 

 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

                                                                                       2020-02-23 

 

 

Till Kulturnämnden i Borås Stad 

 

 

Begäran att ge Ljushults Hembygdsförening årsbidrag för 2020. 

 

 

 

Kulturnämnden har den 28 januari 2020, § 11, behandlat ansökningar om årsbidrag för 2020. I 

underlaget för nämndens beslut kan man hitta att Ljushults Hembygdsförening inte kommer att få 

något bidrag för 2020. Vi begär nu att detta beslut skall omprövas. 

 

Vi inser givetvis att Kulturnämnden är helt suverän att ta beslut om bidrag till föreningar inom det 

aktuella verksamhetsområdet. Vad vi förstår begränsas detta enbart av de allmänna reglerna om 

likabehandling. Givetvis inser även vi att kulturnämnden har rätt att formulera regler för detta. Krav 

på t.ex. årsredovisningar och revisionsberättelser är ju naturliga i detta sammanhang. 

  

Men det finns ett antal omständigheter i beslutet  och beslutsunderlaget som gör att vi nu begär 

omprövning. Dessutom är det värt att hänvisa till att vår förening uppenbart var godkänd 2019 

eftersom vi då fick bidrag. 

 

Inledningsvis vill vi framhålla att enligt vår egen bedömning har föreningen haft en mycket god 

verksamhet under 2019. Vi kan nämna att medlemsantalet ökat till 264 medlemmar, cirka 14 % 

högre än 2018. Besökssiffrorna på våra arrangemang har varit goda. 

 

Vi vill dessutom framhålla att vi på eget initiativ donerat en flertusenårig flintdolk, med stort värde 

både historiskt och ekonomiskt, till Borås Museum. Vi ville säkerställa att denna bevarades på ett 

säkert sätt. 

 

Vi vill nu ge synpunkter på  och komplettera det beslutsunderlag som redovisats för nämnden, vilka 

sammanvägda  borde ge anledning till att ge oss ett bidrag för 2020. 

 

I beslutsunderlaget ingår: ”Ljushults hembygdsförening bedöms inte uppfylla Kulturnämndens 

grundläggande krav för föreningar och beviljas inte Årsbidrag för 2020”. Något annat om vår 

förening ingår inte i beslutsunderlaget vad vi har kunnat finna. Detta är ju en i omfång och innehåll 

en ganska blygsam information för att avslå en bidragsansökan. 

 

Det finns alltså inte specificerat  vad vi inte uppfyller. Det blir ju lite problematiskt för föreningen 

när inte detta framgår. Vad är det som saknas? Än mer problematiskt borde vara att de som utformat 

denna formulering inte preciserar för nämnden vad som fattas. Hur skall nämnden utan dessa 

uppgifter kunna avgöra att vår förening behandlas likvärdigt med övriga? 

 

Än mer problematiskt med beslutsunderlaget är hänvisningen till kulturnämndens ”grundläggande 

krav för föreningar”. Var finns det ett dokument med denna beteckning? Vi inser att det finns regler 

för bidragsgivningen men det är ju en annan sak. Ordalydelsen blir ju att vi helt diskvalificeras som 

förening, inte enbart pekas ut som olämplig att ta emot bidrag. 

 

Dessutom står det ”bedöms inte uppfylla” kraven. Om man uppfyller ett krav eller inte måste ju 



grundas på hårda fakta, inte vara en ”bedömning”. 

 

Ni måste ju inse att dessa två rader i beslutsunderlaget är ytterst magert som underlag till 

diskvalificerande särbehandling av vår förening. 

 

Vår ordförande Åke Thor har haft telefonsamtal med Sara Andersson om avslaget. Då kom det fram  

att det i beredningen av bidragsärendet har framförts att vi  inte har en styrelse med ordförande. 

Detta är ju helt felaktigt. 

 

Detta sista visar på ytterligare en brist i hanteringen av beslutsunderlaget. Den som presenterar 

negativa fakta som  underlag för en nämnd måste ju rimligen stämma av med den sökande att det 

verkligen förhåller sig på detta sätt. Vi begär ju inte att nämndledamöterna skall behöva verifiera 

fakta utan detta skall ju vara gjort i beredningen av underlaget. En nämnd måste ju kunna vara säker 

på att beslutsunderlaget är korrekt. 

 

Det framfördes dessutom från Sara att det angivits att vi inte uppfyllde kravet på att ha en budget. 

Vi inser att det formellt är upp till nämnden att ställa ett sådant krav. Men ur flera aspekter är det 

helt orimligt att ha ett sådant generellt krav. Ansökningstillfället för 2020 är ju november 2019. Då 

har de flesta föreningar inte haft årsmöten eller valt någon styrelse för 2020 och rimligen inte 

kunnat anta någon budget för 2020.I vår lilla förening finns inget behov av att anta någon budget, 

vare sig i ettårsperspektiv eller  i annat tidsperspektiv. Vi tar alla beslut som har ekonomisk 

betydelse på våra löpande styrelsemöten. Vi har ingen delegering av ekonomiska beslut som kräver 

budgetramar. 

 

Tänk till om det år rimligt att kravet på budget  skall diskvalificera oss. Det har ju funnits en allmän 

princip som säger att en bidragsgivare ska ha  koll på att rätt verksamhet utförs på ett ekonomiskt 

riktigt sätt. Däremot kan formerna för styrningen av denna verksamhet avgöras av 

bidragsmottagaren. Detta, t.ex. att göra budget, borde vara en suveränitet för varje förening, allt 

utifrån vars och ens förhållanden. 

 

Vi finner det förvånande att det inte i beslutsprotokollet framgår att några föreningar fått avslag på 

sina ansökningar. Detta borde ju stått i klartext. Om inte annat för att det finns ju en möjlighet för 

varje kommuninvånare att överklaga ett nämndbeslut. 

 

Vi vill slutligen framhålla att i de handlingar som vi fick tillsammans med bidragsbesluten fanns 

bidragsregler som avslutas med att till bidragsansökningarna skall bifogas revisionsberättelse, 

årsberättelse och ekonomisk sammanställning från föregående år. Dessa handlingar har vi lämnat in. 

 

Vi anser att vi med ovanstående (och tidigare insända dokument) visat att vi är en väl fungerande 

förening med en verksamhet som attraherar många deltagare och att det således inte finns någon 

grund att behandla oss på annat sätt än övriga hembygdsföreningar i bidragsgivningen. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen för Ljushults Hembygdsförening 

 

Åke Thor, ordförande 

Ringvägen 11 

516 50 Aplared 

Tel 0707412358 

akethor@tele2.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357206 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-18 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00057 1.1.3.25 
 

  

 

Initiativärende från M och KD - Undersök covid-19s 

påverkan på aktörer i Borås kultursfär  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens förslag på åtgärder för att 

undersöka covid-19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär och återupptar 

ärendet för redovisning vid Kulturnämndens sammanträde i augusti.      

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har framfört initiativet Undersök covid-19s 

påverkan på aktörer i Borås kultursfär. Förslaget innebär att inhämta information 

från olika aktörer om hur deras verksamheter påverkas av Coronapandemin 

covid-19. 

 

Kulturförvaltningen har tagit fram en enkät som ska sändas till studieförbunden 

(utom SISU), kulturföreningar med Årsbidrag samt ett urval av fria och privata 

kulturaktörer i kommunen. Enkäten bygger till stor del på den enkät som 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen sänt ut till föreningar som erhåller bidrag 

från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, men har anpassats för kultursfären.  

 

Enkäten sänds ut vid två tillfällen under 2020, en gång på våren och en gång på 

hösten. Återrapportering till Kulturnämnden om enkätens resultat sker då först 

vid augustisammanträdet och sedan (efter nytt beslut vid detta sammanträde) 

igen i samband med årsskiftet 2021.  

 

Enkätsvaren kommer att samlas in genom Borås Stads digitala enkätverktyg 

esMaker, och kommer både att kunna ge kvantitativ och kvalitativ data genom 

iklickbara frågor och fritextsvar.  

 

               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från M och KD – Undersök covid-19s påverkan på aktörer i Borås 

kultursfär 

2. Enkät – vilken påverkan har covid-19 haft på kulturverksamhet i Borås                                
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1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende  Kulturnämnden
  2020-04-20 

     
 

 

 

 

 

Initiativärende: Undersök Covid-19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär  
 

Pandemi eller ej – kulturens roll för samhället och människan är och förblir otroligt viktig. Precis som 

många andra aktörer i samhället befinner sig kulturföreningar och studieförbund i ett ansträngt läge. 

För att från kommunens sida underlätta för deras situation, ser vi, Moderaterna och 

Kristdemokraterna att det kan vara lämpligt att systematiskt inhämta information från dessa olika 

aktörer om hur läget påverkar deras verksamheter. Informationen kan sedan fungera som underlag 

för framtida åtgärder för att underlätta för kulturen i Borås. 

 

Kulturnämnden föreslås besluta 

En enkät genomförs till aktörer som verkar inom Borås kultursfär (studieförbund inkluderade) för att 

få en beskrivning av hur pandemin påverkar förutsättningarna för deras verksamheter. Informationen 

kan sedan fungera som underlag för framtida åtgärder för att underlätta för kulturen i Borås.  

 

Falco Güldenpfennig , KD, förste vice ordförande 

Lotta Löfgren Hjelm , M, ledamot 

Marie Jöreteg , M, ledamot 

Anah Sjösten , M, ersättare 

Carin Brandt , M, ersättare 

Emil Moghaddam , KD, ersättare 

 

https://www.boras.se/sitevision/proxy/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/kulturnamnden/ledamoterkulturnamnden.4.57c85441578f0628c828cf1.html/svid12_3463dd8816cce3bd1d811194/1211162720/viewPerson.jsf?id=968
https://www.boras.se/sitevision/proxy/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/kulturnamnden/ledamoterkulturnamnden.4.57c85441578f0628c828cf1.html/svid12_3463dd8816cce3bd1d811194/1211162720/viewPerson.jsf?id=980
https://www.boras.se/sitevision/proxy/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/kulturnamnden/ledamoterkulturnamnden.4.57c85441578f0628c828cf1.html/svid12_3463dd8816cce3bd1d811194/1211162720/viewPerson.jsf?id=1305
https://www.boras.se/sitevision/proxy/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/kulturnamnden/ledamoterkulturnamnden.4.57c85441578f0628c828cf1.html/svid12_3463dd8816cce3bd1d811194/1211162720/viewPerson.jsf?id=3050
https://www.boras.se/sitevision/proxy/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/kulturnamnden/ledamoterkulturnamnden.4.57c85441578f0628c828cf1.html/svid12_3463dd8816cce3bd1d811194/1211162720/viewPerson.jsf?id=947
https://www.boras.se/sitevision/proxy/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/kulturnamnden/ledamoterkulturnamnden.4.57c85441578f0628c828cf1.html/svid12_3463dd8816cce3bd1d811194/1211162720/viewPerson.jsf?id=4710
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Enkät  
– vilken påverkan har covid-19 haft på kulturverksamhet i Borås 
 

Enkäten syftar till att få en bättre bild av hur verksamheten hos kulturföreningar, studieförbund och 

fria/privata aktörer i Borås kommun har påverkats under spridningen av pandemin covid-19. Enkäten 

kommer att sändas ut vid två tillfällen under 2020, en gång på våren och en gång på hösten.  

Enkäten är baserad på Fritids- och folkhälsoförvaltningens enkät, som sänts ut till föreningar som får 

bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Kulturnämndens enkät skickas ut till föreningar som får 

verksamhetsbidraget Årsbidrag från Kulturnämnden, studieförbunden (utom Sisu) samt till ett urval 

fria/privata kulturaktörer.  

Kulturnämnden tackar för ert engagemang och ber er förening/förbund att svara på nedanstående enkät. 

Vänligen kontakta kulturförvaltningen vid frågor:  

kultur@boras.se eller kultursekreterare unga: Emma Gerdien, 033-357042.  

 
 
Organisation/aktör: ______________________________  
Uppgiftslämnare (kontaktperson): _________________________  
 
1: Din/er organisation är:   
(Kryssval) 
Studieförbund 
Kulturförening med Årsbidrag från Kulturnämnden i Borås 
Fri/privat kulturaktör 
Kommentar/fritext:  
 
2. Har ni evenemang, verksamhet eller aktivitet som har ställts in på grund av covid-19?  
Ja  
Nej  
Kommentar/fritext:  
 
3. Har ni evenemang, verksamhet eller aktivitet som kommer att påverkas fram till hösten? (1 
september) 
Ja  
Nej  
Kommentar/fritext:  
 
4. Har ni förändrat verksamheten på grund av covid-19 och genomfört andra evenemang eller 
aktiviteter istället, t ex digitalt eller utomhus? Beskriv gärna hur! 
(studieförbund: – kursverksamhet) 
Ja 
Nej 
Kommentar/fritext:  
 
5. Hur har coronaviruset uppskattningsvis påverkat eventuella uteblivna intäkter?  
(Kryssval) 
Upp till 5 000 kr  

mailto:kultur@boras.se
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5 000 kr - 10 000 kr  
10 000 kr - 25 000 kr  
25 000 kr - 50 000 kr  
50 000 kr - 100 000 kr  
100 000 kr - 200 000 kr  
200 000 kr - 500 000 kr  
Över 500 000 kr  
 
6. Vilka behov av stöd från kommunal, regional eller annan instans ser ni behov av under 2020 och på 
längre sikt med anledning av covid-19? (Ekonomiskt eller annat stöd)  
Fritext:  
 
7: Något övrigt som påverkat er verksamhet i samband med covid-19?  
Fritext:  
 
 
Tack för dina svar! 

 

 

Enkäten ska sändas till:  

 Studieförbunden 

 Kulturföreningar med Årsbidrag 

 Urval av respondenter ur det fria/privata kulturlivet, till exempel:  

- Privata gallerier; Abecita, Wärenstams med flera  

- Sagateatern 

- RFSL 

- Åhaga 

- Folkparker 

- Hembygdsringen (för spridning till hembygdsföreningar i Borås) 

- Hemslöjdskonsulenterna (för spridning till slöjdföreningar i Borås) 

- Fria musikarrangörer; Rock City, Klubb Undergrunden 
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Postadress 
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Besöksadress 
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Telefon 
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Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 
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Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN   
2020-00048 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:119, 

Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sjömarken, Backabo 

2:119, Borås Stad.       

Ärendet i sin helhet 

Planen möjliggör byggnation av friliggande enbostadshus genom avstyckning av 

befintlig fastighet. Ur kulturmiljöhänseende finns inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2014-92                                

Samverkan 

FSG 2020-05-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för 
friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig 
fastighet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för 
friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig 
fastighet.

Planområde
Planområdet ligger norr om järnvägen mellan Göteborg och 
Borås i västra delen av Sjömarken. Avståndet till Sjömarkens 
centrum är cirka 700 meter. 

Detaljplanen ansluter till Skolvägen i söder och Nötskrike-
vägen i norr. Planområdet omfattar cirka 2000 kvadratmeter 
och all mark är privatägd.  

Gällande detaljplan
För aktuellt område gäller detaljplan P1024 (Backabo 
2:47, 2:87 m.fl.) från 2003. Gällande markanvändning för 
planområdet är kvartersmark för bostäder.  Inom kvarteret 
tillåts endast 5 bostadsfastigheter vilket gör aktuell fastighet 
inte kan avstyckas i gällande detaljplan. 

Största tillåtna byggnadsarea är 220 kvadratmeter per 
fastighet. Högsta byggnadshöjd är sex meter.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §490 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen. 

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit 
med en ansökan om planändring för att kunna stycka av sin 
fastighet och uppföra ytterligare ett enbostadshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut 
§ SBN 2015-13 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om 
positivt planbesked.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 3 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Området består av villabebyggelse med varierande utförande 
i trä, tegel eller puts. Ny bostadsbyggnad kompletterar 
områdets karaktär och tydliggör gaturummet. Genom att 
möjliggöra avstyckning av fastigheten kan ny bostadsfastighet 
tillskapas.

Ny bebyggelse
Planförslaget tillskapar en ny byggrätt genom att möjliggöra 
en stycka av befintlig fastighet.

Placering av byggnader anpassas till omgivande 
bebyggelse. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Komplementbyggnad placeras minst 6 
meter från fastighetsgräns mot gata och minst 1,5 meter från 
fastighetsgräns mot bostadsfastighet.

Offentlig service
Kommundelskontoret ligger i Sjömarkens centrum. 

En förskola ligger cirka 400 meter norr om området. 

Sjömarkenskolan med låg- och mellanstadieundervisning 
ligger ca 700 meter norr om planområdet. Skolan har i dag 
cirka 380 elever. 

Kommersiell service 
Kommersiell service samt livsmedelsbutik, sim-och 
idrottshall finns i Sandared cirka 1,7 kilometer väster 
om planområdet. Post finns i Sjömarkens centrum 
cirka 1 kilometer från planområdet. Bibliotek finns i 
Sjömarkenskolan. 

Tillgänglighet 
Krav på tillgänglighet och användbarhet för människor 
med rörelseinskränkningar eller orienteringsproblem finns 
i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen 
samt i Boverkets byggregler, föreskrifter, allmänna råd och 
tillägg. Kraven gäller för såväl tomter som för byggnader. 
Att tillgänglighetskraven uppfylls vid exploatering av 
planområdet hanteras i bygglovsskedet.

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Sjömarken, Sjöhagen, Backabo 2:119, Borås Stad, upprättad den 24 januari 2020. 
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Planområdets lokalisering

Förslag på utformning (Ramboll Sverige AB)
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PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Största byggnadsarea är 220 m2.

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder

Placering Huvudbyggnad ska uppföras minst 4 meter från
fastighetsgräns. Komplement byggnad ska placeras minst 6
meter från fastighetsgräns mot gata och 1,5 meter från
fastighetsgräns mot bostadsfastighet

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt

Slänt
Stig
Mur

Staket
Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTA

Karta ritad av Ramboll Sverige AB

Detaljplan för del av Sjömarken

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2014-92

2015-01-22
Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2020-01-24

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Plankonsult, Ramboll

Job van Eldijk

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

SBN

SBN/
KF

SBN

SBN

Backabo 2:119

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-10-03

Upprättad 201x-xx-xx

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

50 m200 10 30 405

Illustrationsplans beteckningar

Föreslagen byggnad

Entré till byggnad/garage

Bostadsgård

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Markreservat för gemensamhetsanläggning

Administrativgräns
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Bild som visar vegetationen inom planområdet.

Busshållplatser, skolor och förskolor i område (https://karta.boras.se/)
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs via Skolvägen i söder och 
Nötskrikevägen i norr. Därefter leds trafiken till 
Sjöhagsvägen och vidare till Göteborgsvägen.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik sker längs befintliga gator samt gång- 
och cykelvägar. Inga nya gång- eller cykelvägar planeras inom 
planområdet. 

Kollektivtrafik    
Busstrafiken mellan planområde och Borås sker på 
Göteborgsvägen utmed Viaredssjön. Busslinjer som trafikerar 
sträckan är buss 404, Bollebygd - Olsfors - Borås och buss 
159, Dalsjöfors - Borås - Sandared. Planområdet ligger cirka 
200 meter från busshållplatsen Sjöhagens skola.

Biltrafik och bilparkering 
För att ta sig mellan planområdet och Borås används 
Göteborgsvägen som den huvudsakliga körvägen. Angöring 
till planområdet sker via Skolvägen och Nötskrikevägen. 
Planen medför endast en ny byggrätt, varpå trafiken inte 
nämnvärt kommer att påverkas vid ett genomförande av 
planförslaget. Parkering sker inom fastigheten.

Riksintressen
Riksintresset för järnvägen, Kust till kustbanan, är 
lokaliserad 60 meter söder om planområdet. Riksintressen 
bedöms inte påverka planområdet. Järnvägen är transportled 
för farligt gods, se vidare under rubrik ”Risk”.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vatten och avloppsledningar ansluts till befintligt ledningsnät 
inom Sjömarken området. 

Dagvatten
Planens genomförande kan innebära att andelen hårdgjorda 
ytor ökar inom planområdet. Dagvatten ska omhändertas 
lokalt genom fördröjning och/eller infiltration.

El, tele och fiber
Planområdet har tillgång till el- och telenätet. Eldistributör 
är Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening. 
Ledningar för fiber är framdragen längs skolvägen och kan 
anslutas till planområdet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Sophanteringen (hushållssopor) 
ombesörjes av gatukontorets renhållningsenhet. För annat 
avfall finns två återvinningsstationer inom Sjömarken.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken inom norra halvan av planområdet består av en 
bostadstomt. Den södra delen av planområdet har berg i 
dagen och är bevuxen med sly och ett fåtal mindre träd. 
Marken inom planområdet har delvis stora nivåskillnader 
som behöver hanteras vid nybyggnation.

Inom tätorten Sjöhagen finns en del naturmark som idag 
används i relativt liten omfattning för rekreation. Detta 
på grund av att terrängen är kuperad och består delvis av 
sankmark. Befintlig natur mellan bostadskvarteren ger ändå 
viss möjlighet till lek och rekreation. Norr och väster om 
Sjöhagen finns stora naturområden. Söder om planområdet 
ligger Viaredssjön, som är populär ur rekreationssynpunkt 
och används för fiske, bad, båtliv, med mera. Norr om 
området finns en liten tjärn, Långtjärn, som bland annat 
används under vintertid för skridskoåkning. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta 
(2019-12-17) består planområdet i söder av sandig morän. I 
norra delen av planområdet finns det tunt ytlager av morän 
på berg. Tidigare utförd geoteknisk undersökning 1989 från 
gällande detaljplan överensstämmer med Sveriges geologiska 
undersöknings jordartskarta.

Enligt geoteknisk undersökning (1989) är moränen fast 
lagrad och bedöms innehålla mycket finjord. Den är 
också genomgående blockig, berget ligger ofta ytnära. 
Grundvattnet ligger också nära markytan. Området består 
huvudsakligen av fast mark, där grundläggning kan ske utan 
påtagliga grundläggningsproblem. Någon rasrisk föreligger 
inte för planområdet.

Enligt tidigare utförd radonundersökning ligger området 
inom normalriskområde för radon. 

6. Vatten
Planområdet omfattas inte av strandskydd.
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Kust till kustbanan, strax norr om planområdet, löper mellan 
Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är enkelspårig 
och mängden farligt gods som transporteras på Kust till 
kustbanan är begränsad. En översiktlig riskanalys (Wuz 
risk consultancy AB, 2016-12-19) finns framtagen för 
Borås Stad och dess farligt godsleder. Enligt riskanalysen 
rekommenderas för Kust till kustbanan ett avstånd på 40 
meter till byggnad för känslig verksamhet, vilket inbegriper 
bostäder. 

Risken för olyckor beträffande bostadsbebyggelsen inom 
planområdet bedöms vara liten, då planområdet även ligger 
på högre marknivå, 10-15 meter över järnvägen och på ett 
betryggande avstånd på ca 60 meter från järnvägen. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. Normen följs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller.

Enligt kommunens bullerkartering (se bilden till höger) ligger 
planområdet i ett område som påverkas av en ekvivalent 
ljudnivå 50-60 dBA och en maximal ljudnivå på 60-79dBA.

Med hänsyn till ovan redovisade ljudnivåer bedöms 
riktlinjer för trafikbuller (Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader SFS 2017:35) vara möjliga att uppfylla 
och därmed anses bullerutredning inte vara nödvändigt. 
Nedan redovisas riktvärdena för trafikbuller. Dessa bör inte 
överskridas

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. 

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället 
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid bostadsbyggnadens fasad. 

• Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad ändå överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

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

Miljökvalitetsnormer

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

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

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

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. Söder om planområdet 
finns ytvattenförekomsten Viaredssjön. Gällande ekologisk 
ytvattenstatus är måttlig och vattenförekomster uppnår ej 
god kemisk status.

Planens genomförande bedöms inte påverka 
miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen möjliggör till en ny byggrätt inom befintligt 
kvarter. Planen bedöms medföra begränsat påverkan på 
sociala aspekter.

8. Störningar på platsen
Risk
Någon särskild riskanalys för bedömning och värdering av 
risken för olyckor avseende trafik längst väg och järnväg 
har inte tagits fram för detaljplanen. Vad gäller vägtrafik är 
Göteborgsvägen avskärmad mot den planerade bebyggelsen 
av järnvägen. Risker från farligt gods som härrör vägen är 
därför liten. 
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9. Planbestämmelser 
Val av planbestämmelser för aktuell detajlplan har baserats på 
tidigare detaljplan för att skapa enhetliga förutsättningar för  
bebyggelse i närområdet. 

Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder och och avser boende med 
varaktig karaktär. Det innebär till exempel villor. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Största tillåtna byggnadsarea är 220 kvadratmeter per 
fastighet. Byggnadsarea kan enkelt beskrivas som den yta 
som en byggnad upptar på marken. Detta regleras för att 
behålla områdets bebyggelsekaraktär, för att säkerställa att 
det finns tillräckligt med friyta kring bostaden samt att det 
finns möjligheten för parkering på den egna fastigheten. 

Högsta byggnadshöjd är sex meter. Även denna bestämmelse 
finns för att behålla områdes bebyggelsekaraktär. 

Bestämmelsen, p1 reglerar byggnaders placering. 
Huvudbyggnad ska uppföras minst fyra meter från 
fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 
sex meter från fastighetsgräns mot gata och 1,5 meter från 
fastighetsgräns mot bostadsfastighet.

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
”prickmark” likt tidigare plan.

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vunnit 
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.

10. Övergripande beslut
Vision 2025   
Planen strider inte mot Borås Stads vision. 

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

I Översiktsplanen ingår planområdet i området i ”Övrig 
stads-/tätortsbebyggelse”, vilket är områden med 

Buller från järnvägstrafik (https://karta.boras.se/)

övervägande bostäder som kan kompletteras med bostäder 
och blandad användning utifrån specifika förutsättningar 
och i lägen som stärker lokalhandel och service. 

Baserat på beskrivningen ovan bedöms därmed detaljplanen 
överensstämma med gällande översiktsplan. med anledning 
av att planområdet tillhör ett större villa område är det 
lämpligt med ytterligare villor i området.

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 befintlig villastuktur. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan befinlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så viss klimatvinst. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

 » Borås planerar för ett hållbart samhälle.

Kommunerna har en viktig roll i miljömålsarbetet, som 
innebär att översätta nationella och regionala mål till lokala 
mål och åtgärder. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, 
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. 
Kommunen verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det 
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, 
vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är 
begränsade.
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11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
och vibrationer.

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 tillåts 
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas 
byggnadernas höjd och exploateringsgrad.

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för åtgärder och skötsel inom sin egen 
fastighet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten och avlopp samt avfallshantering. 

Sandhult-Sandareds ekonomiska förening ansvarar för 
allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna 
fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med 
detaljplanen och uttrycker ett alternativ till hur de 
fastighetsrättsliga frågorna kan lösas. Lantmäterimyndigheten 
prövar eventuella åtgärder enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar en fastighet, Borås Backabo 2:119, som 
är i privat ägo. 

Fastighetsbildning
Enligt syftet med planen bör en fastighet styckas av från 
Borås Backabo 2:119, för att utgöra en ny bostadsfastighet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Backabo 2:119
 » Byggrätten för Bostäder (B) utökas. 

 » Möjlighet ges för att stycka av en bostadsfastighet från 
fastigheten.  

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll Sverige AB 
genom Job van Eldijk. Handläggare från Borås Stad har varit 
Mattias Nilsson.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Ramboll

 
Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.
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Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Sammanfattning
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett 
bostadshus inom fastighet Sölebo 1:44 i Frufällan. Fastighe-
ten är idag planlagd som allmän platsmark park. Planens syfte 
innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs 
med bostad. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av ett 
bostadshus inom fastighet Sölebo 1:44. Fastigheten är idag 
planlagd som allmän platsmark park. Planens syfte innebär 
att del av gällande detaljplan upphävs. 

Planområde
Planområdet ligger cirka 7 km norr om Borås centrum i 
Frufällan och omfattar fastigheten Sölebo 1:44 och del av 
kommunala fastigheten Fristads Klockarbol 1:1. Planområdet 
är cirka 1900 kvadratmeter och är beläget på en triangulär 
slänt med en stor lutning mot Öresjö. Fastigheten Sölebo 1:44 
är i privat ägo. Planområdet avgränsas av Sölebo 1:67 och 1:73 
mot norr, Sölebo 1:77 mot söder och sydost och fastigheterna 
Sölebo 1:47 och 1:112 och 1:66 mot väster. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är byggnadsplan P410 
från 1942 som medger allmän plats avsedd till parker och 
planteringar för fastigheten Sölebo 1:44. Sjöstigen och 
Solviksbacken i norr respektive söder av planområdet är 
planlagda som gata. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 i beslut §449 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §296 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked 
samt att planavtal ska upprättas.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 2 kvartalet 2020 
Laga kraft 2 kvartalet 2020

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

Byggstart är beräknat till 4 kvartalet 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen i området består av friliggande villor. 
Marken i området lutar ner mot Öresjö. Detta gör att de flesta 
villorna har längsta fasaden vända mot väst för att utnyttja 
utsikten mot Öresjö. Fastigheter som ligger närmast planom-
rådet varierar mellan 800 och 3000 kvadratmeter i storlek. 
Fastigheternas genomsnittsareal är cirka 1500 kvadratmeter. 
Villorna har byggts i större del med ett sadeltak, men det 
finns enstaka villor med platt tak.

Ny bebyggelse
Planförslaget medger uppförande av ett friliggande bostads-
hus. Detta anses vara i linje med områdets karaktär och 
stadsbild. 

Stadsbild och gestaltning
Grannskapet ligger i Frufällans norra del och avgränsas av 
Öresjö och Älvsborgsbanan mot väst och riksväg 42 mot 
öst. Fastigheternas utformning och  husplacering i området 
präglar topografin. Detta är synligt i skillnaden mellan 
byggnadernas placering i områdets västra kontra östra del. 
Mot öster längs med riksväg 42 är marken flackare vilket gör 

Planbeskrivning
Detaljplan för Frufällan, Sölebo 1:44 Borås Stad, upprättad den 6 februari 2020

Planområdet omfattas av fastigheten Sölebo 1:44 och delar av Sjöstigen och Solviksbacken.

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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Vy mot norr. Fastigheten Sölebo 1:44 syns till höger i bilden. 

Ett möjligt sätt att bygga området enligt förslaget. 

Planområdet omfattas av fastigheten Sölebo 1:44 och delar av Sjöstigen och Solviksbacken.
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PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för

Upprättad Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

PLATS FÖR SKALSTOCK

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 220 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+168.0
Högsta byggnadshöjd är 168.0 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

45 Största takvinkel är 45 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Utformning
Endast friliggande enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Största våningstal är 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mur får uppföreas i högst 2 meter höjd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Byggnaden ska anapassas till terrängen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §
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Ortofoto av planområdet (Borås Stad).  

att tomterna har likadana former och storlek. Mot öst ökar 
markens lutning mot sjön och påverkar i sin tur utformning 
av lokalgator, husplacering och tomternas utformning.

Utsikten mot Öresjö är värdefull för stadsbilden i området. 
Den branta slänten mor Öresjö har potential för att ge 
utblickar mot sjön och kräver samtidigt genomtänkta 
lösningar som tar hänsyn till omgivningen, angöring och 
tillgänglighet. 

Bostäder
Planområdet är planlagdt som park och är i dagsläget 
obebyggt. Planen medger uppförande av ett friliggande 
bostadshus. 

Arbetsplatser
Det finns ingen arbetsplats inom planområdet. Planförslaget 
medger inte någon arbetsplats. 

Offentlig och kommersiell service 
Närmaste förskola ligger på Skogsrydsvägen cirka 1,5 
kilometer från planområdet mot söder. Slättängskolan är 
närmaste skola till planområdet. Denna skola ligger ungefär 
2,3 kilometer från planområdet mot norr (i Sparsör) och har 
från förskoleklass till årskurs 3. Ytterligare skola och förskola 
finns i Sjöbo, avståndet dit är cirka 5 kilometer.

Offentlig service såsom vårdcentral och bibliotek, samt 
kommersiell service som livsmedelsbutik finns närmast i 
Sjöbo och Fristad cirka 5 respektive 6 kilometer från planom-
rådet. 

Tillgänglighet 
Planområdet lutar starkt västerut. Planens högsta och lägsta 
punkt ligger på nivån +171,0 respektive +155,8 vilket innebär 
cirka 15 meters höjdskillnad inom planområdet. Enligt 
PBL 8 kap 9§ ska en obebyggd tomt ordnas så att det finns 
en lämplig belägen utfart eller annan utgång från tomten 
samt anordningar som medger nödvändiga transporter och 
tillgodoser kravet för framkomlighet för utryckningsfordon. 
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Vy mot Sölebo 1:44 från norr. Sjöstigen syns till höger i bilden. 

Gatustruktur i närheten av planområdet.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet i anslutning till planområdet liknar en trädstruk-
tur. Detta genom att trafiken i området sker via återvänds-
gränder som genom Granitvägen kopplas till riksväg 42. 
Utformningen av gatorna i området bygger på blandad trafik, 
det vill säga gång- och cykeltrafiken separeras inte från 
biltrafiken. 

Granitvägen är cirka 7 meter bred i anslutningspunkt till 
riksväg 42. Sjöstigen och Solviksbacken som gränsar till 
fastigheten i norr respektive söder är cirka 3,5 meter och 4 
meter bred. 

Gångtrafik och cykeltrafik
Det finns inga separata gångvägar eller trottoarer i anslut-
ning till planområdet. Planförslaget medger inte någon ny 
gångväg. 

En cykelväg finns utbyggd längs med riksväg 42 mellan 
Borås och Fristad, men det saknas en sträcka mellan Sjöbo 
och Frufällan. Planförslaget medger inte någon ny cykelväg. I 
anslutning till planområdet finns inga separata cykelvägar.

Kollektivtrafik
Lokalbussar trafikerar på riksväg 42/Frufällebacken. 
Närmaste hållplatser är Skogen Frufällan och Solhut som 
ligger cirka 300 respektive 450 meter från planområdet vid 
riksväg 42/Frufällebacken. Hållplatserna trafikeras av buss 
150 som går mellan Borås och Fristad. På vardagar avgår 
bussen varje 15:e minut i högtrafik. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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Biltrafik och bilparkering 
Planförslaget medger ett enbostadshus och därmed bedöms 
det inte skapa avsevärd ökning av trafik i området. Parkering 
ska anordnas inom egen fastighet. Angöringen ska placeras 
med hänsyn till trafiksäkerhet och att en god sikt uppnås.

Angöring och utfarter
Fastigheten avgränsas av gator mot norr och söder och 
därmed kan planområdet nås från båda håll. Sjöstigen norr 
om fastigheten är dock brantare än Solviksbacken i söder. 
Angöring till grannfastigheterna Sölebo 1:112 och 1:47 väster 
om planområdet sker idag via Solviksbacken. Utfarten till 
dessa fastigheter ligger delvis på planområdets västra del. En 
anläggningsförrättning pågår för att bilda en gemensamhets-
anläggning mellan Sölebo 1:44 och ovannämnda fastigheter 
som kan möjliggöra angöring till planområdet även från 
väster.  

Riksintressen
Planområdet ligger nära riksväg 42 samt Älvsborgsbanan som 
båda utgör riksintresse. Planförslaget bedöms inte negativt 
påverka dessa riksintressen. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt till angränsande 
fastigheter norr och söder om planområdet. VA-ledningar 
bedöms ha kapacitet för planerad bebyggelse. 

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

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-

tenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade 
för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvatten-
flödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet, dels utifrån dagens situation och därefter utifrån 
framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden 
i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det avleds till 
dagvattenledning.

Dagvattenledningar finns inom norra delen av fastigheten 
Sölebo 1:44. 

Värme
Planområdet ligger i nuläget utanför kommunens fjärrvär-
menät och byggnader i området värms huvudsakligen upp av 
separata enskilda uppvärmningskällor. Kommunen eftersträ-
var uppvärmning med förnybara energislag och en minskad 
energianvändning för uppvärmning av byggnader är en viktig 
del i arbetet för långsiktig hållbarhet. 

El, tele och fiber
Planområdet kommer anslutas till befintligt el- och telenät. 
El- och fiberledningarna finns vid Sjöstigen och Solviks-
backen. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Området har en stark lutning västerut och utgörs idag av ett 
mindre grönområde utan högt naturvärde.

Schematisk sektion av området i öst-västlig riktning.
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Biologisk mångfald
Inom planområdet finns inga kända värden gällande biolo-
gisk mångfald. Planförslaget bedöms inte ha negativ inverkan 
på biologisk mångfald i närområdet. 

Rekreation och kulturlandskap
Planområdets läge i närheten av Öresjö ger goda möjligheter 
för rekreation. 

I Frufällan finns det två lekplatser enligt kommunens 
kartläggning. Dessa ligger vid Gnejsvägen och Loggvägen. 
Frufällans kommunala badplats ligger cirka 1,5 km söder om 
planområdet. 

Lagenligt skyddad natur
Inga skyddade områden som biotoppskydd, naturreservat, 
Natura 2000 eller nationalparker förekommer i planområdet.

Grönområdesplan
Planområdet finns inte med i Borås Stads grönområdesplan. 
Planförslaget påverkar inte natur- och grönområdena i denna 
stadsdel negativt.

Kompensationsåtgärder
Ingen kompensationsåtgärd är aktuell. 

Geoteknik och Radon  
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) översikt-
liga geologiska kartor består jordarterna i området av sandig 
morän och ytlagret har ett uppskattat jorddjup på 3-5 meter. 
Kringliggande fastigheter är till största delen bebyggda med 
friliggande bostadshus i 2/3 våningar. Därför bedöms det att 
planområdet har goda förutsättningar för föreslagen bebyg-
gelse ur en geoteknisk synpunkt. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark
Det finns inga kända uppgifter om att marken i området är 
förorenad.

6. Vatten
Strandskydd
Öresjö omfattas av utvidgat strandskydd om 200 meter. 
Planområdet ligger cirka 100 meter från Öresjös strandlinje, 
men strandskyddet är idag upphävt vid planområdets läge. 
Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och 
den ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. 
Planförslaget innebär att strandskyddet ska upphävas inom 
planområdet. Skälet till upphävande är att området är väl 
avskilt från stranden av järnväg och bebyggelse.

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

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

Planområdet ligger i stora delar inom Öresjös vattenskydds-
områdes tertiära zon. Även en mindre del av planområdet 
omfattas av sekundära zonen. Det innebär att särskilda krav 
gäller när nya avlopp anläggs inom området så att avloppet 
uppfyller kraven enligt ”normal skyddsnivå” för tertiär 
zon respektive ”hög skyddsnivå” för sekundär zon. Inom 
sekundära zonen kan det också krävas tillstånd för att gräva, 
schakta eller bygga om ett hus. Om någon del av fastigheten 
ligger inom sekundär zon och resten inom tertiär zon gäller 
kraven för sekundär zon. 

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

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.
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Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009–2015  
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här 
detaljplanens genomförande med tillskott på ett enbostadshus 
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Frufällan består mestadels av friliggande villor. Planförslaget 
medger också byggnation av enbostadshus. I detta samman-
hang är förslaget förenligt med resten av området vad avser 
markanvändning och byggrätt. Förslaget anses inte negativt 
påverka området utifrån det sociala perspektivet. 

8. Störningar på platsen
Risk
Länsstyrelsen i Västra Götaland tillämpar ett riskbedöm-
ningsområde på 150 meter från transportleder för farligt 
gods. Planområdet ligger cirka 70 meter från Älvsborgsbanan 
som i mindre utsträckning används för godstransporter. 

Borås Stads översiktliga riskanalys av transporter med farligt 
gods (Wuz, 2016-12-19) rekommenderar riskhanteringsåtgär-
der utifrån markanvändning. Planen medger bostäder i form 
av enbostadshus. Detta räknas som normalkänslig verksama-
het enligt riskanalysen.

För normalkänsliga verksamheter krävs ett skyddsavstånd 
på minst 30 meter för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig 
riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19) vilket 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. 

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

Enligt förordningen trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslut-
ning till byggnaden.

I närheten av planområdet finns två bullerkällor, Älvs-
borgsbanan och riksväg 42. Borås Stads översiktliga 
kartläggning av trafikbuller visar att inom planområdet är 
ekvivalent bullernivå från järnväg/trafikbuller lägre än 45 
dbA. Gällande maximala bullernivåer visar den översiktliga 
kartläggningen att maximal bullernivå från riksväg 42 är 
lägre än 50 dBA  medan maximal bullernivå från järnvägen 
ligger på 50-69 dBA. En bullerutredning framtogs också 
2015 i samband med bygglovsarbete för fastigheten Sölebo 
1:47 som avgränsar planområdet från väster och ligger 
närmare till järnvägen. Utredningens beräkningar visar att 
bullernivå motsvarar 45-49 dBA och 50-59 dBA för ekviva-
lent respektive maximal ljudnivå. 

Fastigheterna Sölebo 1:47 och 1:112 som ligger mellan 
planområdet och järnvägen är bebyggda med byggnader i 2 
våningar som skapar visst skydd mot buller för planområdet. 
Skyddet förstärks även av topografin då järnvägen, det vill 
säga bullerkällan, ligger mycket lägre än planområdet (se 
sektion på sida 8). Det bedöms därmed att planområdet har 
goda förutsättningar utifrån bullerförhållanden. 

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafikbuller. Kartan visar 
ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg. 

2019-11-19 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&6&119718.5;6407428.5&-1&175,196&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&6&119718.5;6407428.5&-1&175,196& 1/1

© 2019 Borås Stad.© 2019 Borås Stad.
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
GATA: bestämmelsen visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som allmän plats lokalgata.

Huvudmannaskap allmänna platser
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, detaljplanen 
föreskriver istället så kallat enskilt huvudmannaskap. 

Området har uppförts enligt byggnadsplan från 1942 som 
tillämpar enskilt huvudmannaskap, det vill säga i området 
finns enskilt huvudmannaskap sedan tidigare. Att fortsätta ha 
enskilt huvudmannaskap bidrar till att få en enhetlig förvalt-
ning av allmänna platser i området. 

Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder och medger byggnation av 
enbostadshus inom planområdet. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Bebyggandets omfattning 

Detaljplanen reglerar byggrätten genom en kombination av 
utnyttjandegrad och byggnadshöjd. 

Bestämmelsen om utnyttjandegrad betecknas med e1 och 
medger största byggnadsarea motsvarande 220 kvadratmeter.  

Prickmark: delar av planområdet som betecknas med prick-
mark får inte förses med byggnad.

Fastighetsstorlek

Inom planområdet är minsta fastighetsstorlek 1000 kvadrat-
meter.

Utformning och utförande 

Planens bestämmelser för utformning och utförande har 
gjorts med hänsyn till omgivningen och markens topografi 
för att föreslagen bebyggelse ska harmonisera med omgiv-
ningen. Detta har gjorts genom följande:

Byggnadstyp: planen medger ett friliggande enbostadshus 
inom området. Byggnad får uppföras i högst två våningar och 
ska anpassas till terrängen.

Takvinkel: största takvinkel är 30 grader. 

Mur som uppförs inom planområdet får vara högst 2,0 meter. 

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen t laga 
kraft.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision. 

Översiktlig planering
Borås Stads översiktsplan (ÖP 18) visar vilken utveckling 
kommunen vill bejaka. Översiktsplanen styr genom att 
stödja lokalisering av ny bebyggelse enligt en viss struktur, 
men lämnar fortfarande utrymme för att bygga bostad även 
utanför den strukturen, förutsatt att det sker med hänsyn till 
allmänna intressen. Planförslaget utgör en mindre förtätning 
i ett redan bebyggt område med befintlig infrastruktur och 
tillgång till kollektivtrafik. Bedömningen är att planen inte 
strider mot översiktsplanen.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018–2021 återfinns de 
nationella miljökvalitetsmålen indelade i fyra prioriterade 
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering 
framförallt syftar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
avseende ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpå-
verkan”. Följande mål bedöms vara relevant för planen: 
”Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en 
hälsosam livsmiljö”. 

11. Konsekvenser
Undersökning av betydande  
miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
iordningställande och skötsel av allmän plats inom planområ-
det ej sköts av kommunen. Ansvaret för den allmänna platsen 
åligger berörda fastighetsägare gemensamt. Förslagsvis bildas 
en gemensamhetsanläggning för att underlätta framtida drift 
och underhåll av allmän plats inom planområdet, se rubrik 
”Fastighetsrättsliga frågor” nedan. 

Exploatören ansvarar för åtgärder och skötsel av kvarters-
mark på egen fastighet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploatören har tecknat plankostnadsavtal. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar två fastigheter. Borås Sölebo 1:44 som 
ägs av ett aktiebolag och Fristads Klockarbol 1:1 som ägs av 
Borås Stad.

Fastighetsbildning

En anläggningsförrättning pågår för att bilda en gemensam-
hetsanläggning för infart till Sölebo 1:44 och grannfastighe-
terna längs med Solviksbacken. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fristads Klockarebol 1:1

 » Kommer efter genomförd anläggningsförrättning att 
belastas av en gemensamhetsanläggning.

 » Mark utlagd som allmän plats, Gata, ökar.

Sölebo 1:44

 » Ny byggrätt för bostäder bildas (B).

 » Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Exploatören står för fastighetsbildningskost-
nader. Exploatören får tillgodogöra sig den värdeökning av 
Sölebo 1:44 som detaljplanen medför. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

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

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikbullernivåer på Sölebo 1:47 (Gärdhagen Akustik 
AB, 2014-03-14).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Saeed Ebrahimabadi. 
Handläggare från Borås Stad har varit Mattias Nilsson.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Saeed Ebrahimabadi 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt, Ramboll  
        
    Mattias Nilsson    
    Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson      
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning inklusive illustrationer som redovisar 
planens syfte och förutsättningar samt ett eller flera exempel 
på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den 
beskriver hur detaljplanen ska genomföras och redovisar 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, 

Torpa Hestra 4:4 med flera Borås Stad. Granskning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för del av Hestra Parkstad, Torpa 

Hestra 4:4 med flera Borås Stad.        

Ärendet i sin helhet 

Den föreslagna detaljplanen syftar till att uppföra två flerbostadshus vid 

fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Exploateringen förutsätter rivning av en 

kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad (i handlingarna kallad ”ladan”) som i 

nuläget är skyddad.  

Det är olyckligt att exploateringen förutsätter att skyddet av den kulturhistoriskt 

värdefulla och miljöskapande ladan hävs. Av handlingarna att döma är rivning 

dock nödvändig om bostäder ska kunna uppföras på platsen. Givet att detta är 

en förutsättning för att förse området med bostäder, bör dock förslaget 

accepteras.  

De synpunkter som Kulturnämnden framförde då detaljplanen låg ute för 

samråd, rörande de nya byggnadernas utseende, har huvudsakligen tillgodosetts. 

Planbestämmelser om takvinkel, taktegel, fasad i matt falurödfärg, att balkonger 

bara får vetta mot ”innergården” och ej får inglasas, med mera, kommer att ge 

de nya byggnaderna bättre möjlighet att smälta in i den befintliga miljön. Även 

att ta hänsyn till landskapets naturliga höjdskillnader är viktigt, vilket också 

framförs av en sakägare.  

Vad gäller de två byggnadernas volym kan konstateras att de avsevärt kommer 

avvika från den befintliga ekonomibyggnadens dimensioner. Detta gäller även 

markytan som upptas av hus 1, som avses uppföras där ekonomibyggnaden nu 

står. De nya byggnadernas volym är emellertid sannolikt nödvändig för att 

kunna tillgodose de krav som ställs på ett modernt flerbostadshus. I 

Planbeskrivningen (s. 9) står att den nya bostadsbyggnaden kommer ha en 

”liknande volym och karaktär” i förhållande till ladan – här rekommenderas en 

omformulering, eftersom det kan uppfattas långsökt att likna byggnaderna vid 

varandra.  

De föreslagna åtgärderna för att upprätthålla stenmurens både kultur- och 

naturvärden ser vi positivt på.  
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av
fl erbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till
landskap och kulturvärden.

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att
bevara och skydda befi ntliga naturvärden vilket uppnås
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål.
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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1. Inledning
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk uppföra två nya fl erbostadshus.
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden
inom gamla Hestra by.

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befi ntliga
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär-
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram-
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen.
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen
Hestra. Planområdets storlek är ca 5500 kvadratmeter och
består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse. Planområ-
det angörs via Sonatgatan som har kommunalt huvudmanna-
skap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur för cyklister
och gående. Detaljplanen berör fastigheterna Torpa-Hestra
4:4 och Torpa-Hestra 4:3.

Gällande detaljplan
Planområdet regleras av detaljplan P. 925 från 1994. Använd-
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads-
ändamål inom kvartersmark. Befi ntliga byggnader regleras
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras
till prickmark. Gång och cykelvägar reserveras genom
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr
om bostadsområdet fi nns en lokalgata för trafi kinmatning.
Inom planområdet fi nns ett område reserverat för allmänna
underjordiska ledningar.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
till ändring av detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll
i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse-
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till

landskapet och kulturvärdena.  Den 5:e maj 2019 beslutade
planchefen via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden
att sända ut planen på samråd (§Pl 2016-000010). Samrådet
pågick under tiden den 10 maj – 14 juni 2019.

Preliminär tidplan

Samråd  2 kvartalet 2019

Granskning 2 kvartalet 2020

Antagande 2 kvartalet 2020

Laga kraft 3 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och
kulturvärde.

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad.
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ-
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess
gemensamma struktur.

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg
med omkringliggande rad- och fl erbostadshus mellan 2 till 7
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi-
vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra
Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids-
gård, restaurang och närbutik.

Söder om planområdet fi nns den nyaste bostadsbebyggelsen
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät
radhusbebyggelse med inslag av fl erbostadshus längs knäckta

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl ., Borås Stad, upprättad den 9 mars 2020.
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet anas i övre högra hörnet
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längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad,
från terräng eller landskap.

Ny bebyggelse
Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder
och tillhörande komplementbyggnader. Den maximala
bruttoarean inom planområdet är 2 000 kvadratmeter, vilket
innebär cirka 20-24 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen
utformas med en öppen kvartersstruktur i anslutning till den
förbipasserande gång- och cykelvägen. Byggnadsvolymerna
består av två bostadslängor i tre våningar. Avsikten är att den
nya bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska
bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär.

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och
befi ntliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots,
med cykel eller med kollektivtrafi k.

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk-
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet.
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by.

Gestaltningen av de nya byggnaderna ska ansluta till ladans
uttryck och placering på tomten och ambitionen är att
arkitekturen ska upplevas som tidlös. Detaljplanen har en rad
utformningsbestämmelser som säkerställer husens volymer,
material och kulörer på fasader och tak för att byggnaderna
ska smälta in i miljön så bra som möjligt. Utöver detta är
det av stor vikt att material på fasader, fönster, dörrar och
övriga detaljer är av god kvalitet och att fasaderna målas med
slamfärg, för att smälta in i kulturmiljön.

Även komplementbyggnader som carportar, sophus och
cykelförråd är reglerade med utformningsbestämmelser för
att knyta an till den omkringliggande bebyggelsen. Markens
anordnande regleras genom att den befi ntliga stenmuren
i planområdets sydöstra gräns behålls och att nya synliga
murar ska utföras i natursten. Tomtens naturliga sluttning
bör behållas i största möjliga mån och har reglerats närmast
gång- och cykelvägen. Genom att denna yta och ytan mellan
bostadshusen hålls fri från byggnader och hårdgjorda ytor
behålls även en del av tomtens öppna karaktär.

Historik och kulturmiljöer
Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam-
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds-
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och
fägator i omgivande natur.

Befi ntligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Ladans placering i terrängen

Exempel på hus av Tham & Videgård som lånat sin estetik från en ladugård

Danska husen i Hestra Parkstad
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Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss

Förslag till fasadutformning

Fasad mot sydöst, hus 1 Fasad mot nordost, hus 1

Fasad mot nordväst, hus 1 Fasad mot sydväst, hus 1
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Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Fasad mot nordväst, hus 2 Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydost, hus 2 Fasad mot sydväst, hus 2

Visualisering
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Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värderingen som
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam-
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som
permanentboende med undantag för ladugården som idag
inte nyttjas.

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut-
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993.
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen
när de ritade husen.

Ladan
Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den
befi ntliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som
fi nns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under
de år som har förfl utit har fastighetsägaren inte fått bygg-
naden att fungera med någon ny användning och har sedan
1996 inte haft några intäkter på byggnaden.

Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996.

Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen att
en nybyggd kopia av den befi ntliga ladan skulle urholka det
kulturhistoriska värdet avsevärt och inte tillföra annat än ett
bevarande av ett miljöskapande värde. En helt ny bostads-
byggnad med en liknande volym och karaktär, placerad på
samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett ärligare sätt att
berätta om områdets utveckling och historia. Således föreslås
q tas bort ur detaljplanen vilket innebär att ladan kan rivas.

Tillgänglighet
De nya byggnaderna inom planområdet ska uppfylla Bover-
kets byggregler beträffande tillgänglighet. Tillgängligheten
till och inom planområdet är god utan större nivåskillnader.
Dessutom har planområdet en utbyggd gång- och cykelväg-
nät vilket underlättar tillgängligheten. Bostadshusens entréer
placeras mot gata/gård med nära tillgång till parkeringar och
uppställningsplatser. Planförslaget innebär att tillgänglighet
till natur och parkområden ökas genom att kommunen
genom markförvärvet säkrar mark för en eventuell framtida
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu-
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/
höstdagjämning, fyra tidpunkter vid sommarsolståndet och

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9 Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15 Skugg förhållande, 20 mars kl. 18
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Skugg förhållande, 21 juni kl. 9 Skugg förhållande, 21 juni kl. 12

Skugg förhållande, 21 juni kl. 15 Skugg förhållande, 21 juni kl. 18

Skugg förhållande, 21 december kl. 12

Skugg förhållande, 21 december kl. 15

Skugg förhållande, 21 december kl. 9

tre tidpunkter vid vintersolståndet. Klockan 18 är det helt
mörkt vid vintersolståndet varför den tidpunkten inte redovi-
sas. Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning.
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen
faller inom den egna fastigheten.
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3. Gator och trafi k
Gatunät
Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande
skogsmark. Gatunätet för trafi k inom Hestra består av en
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad.
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig
till Symfonigatan. Hestra Ringväg är stadsdelens viktigaste
huvudgata som möjliggör angöring till servicefunktionerna i
Hestra Midgård.

Gångtrafi k
Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman-
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast

planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används
främst för blandtrafi k. Särskilt viktiga gångvägar fi nns längs
med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid
större förbindelsepunkter som exempelvis området söder om
Hestra by separeras trafi kslagen med en gångtunnel.

Cykeltrafi k och cykelparkering
Planområdet ansluts till befi ntligt cykelvägnät via cykel-
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till
Musikvägen i norr. Cykeltrafi ken inom Hestra sker främst på
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen.
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafi k på
befi ntliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som
stimulerar cykling anses goda.

Översiktskarta - trafi kstruktur
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Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för fl erbostadshus
i områden utanför centrum. Då planförslaget medger en
maximal BTA på 2000 kvadratmeter innebär det 50 cykelpar-
keringar, vilket motsvarar en yta på cirka 60 kvadratmeter.
Minst 50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras
i närhet av entrén medan resterande placeras inomhus eller
under tak och är lättillgängliga från markplan. Det fi nns goda
förutsättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Kollektivtrafi k
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafi k. Närmsta
busshållplats ligger längs Symfonigatan ca 200 meter från
planområdet. Hestra trafi keras idag av busslinje 8 som har
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser fi nns längs
Alingsåsvägen som trafi keras av expressbusslinje 550 som har
sträckningen Borås - Alingsås och omvänt.

Biltrafi k och bilparkering
Trafi kförsörjningen inom och i nära angränsning till planom-
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befi ntliga trafi kstruk-
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till
angöring för bebyggelse inom Hestra by.

Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar cirka 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn.
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafi kalstring
utökas med drygt 100 bilförfl yttningar. Under arbetet
med planprogrammet för Hestra togs en trafi kanalys fram
(Sweco, 2016-10-04). Baserat på 2015 års trafi knivå är fram-
komligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer
fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning
ske i Byttorpsrondellen men inte med den exploateringsgrad
som medges i planförslaget.

En kompletterande trafi kutredning har tagits fram i samband
med denna detaljplan (Sweco, 2020-02-06). Utredningen
visar att trafi ken på södra delen av Symfonigatan har ökat
med cirka 1 100 fordon per vardagsdygn sedan år 2015.
Detta är dels på grund av att områdets befolkning har ökat
och dels på grund av en ökning i genomfartstrafi ken. Än så
länge fi nns det utrymme för ytterligare trafi kökning enligt
utredningen. Under 2020 kommer Trafi kverket att utreda
den framtida sträckningen av väg 180 mellan Sandhult och
Lundaskogsrondellen. En ny eventuell dragning av väg 180
innebär sannolikt en minskning av genomfartstrafi ken vid
Symfonigatan. För att minska hastigheterna och öka trafi ksä-

kerheten på Symfonigatan på kortare sikt kommer kommu-
nen under 2020 att iordningställa ett förhöjt övergångställe i
höjd med BRF Kantaten.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafi kverkets
trafi kalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka
150 nya färdresor per dygn. Av dessa sker 34 procent med
bil, 11 procent med kollektivtrafi k och drygt 50 procent
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen-
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafi k
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya
bebyggelsens trafi kalstring endast marginellt påverkar det
statliga vägnätet. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

För att minska trafi krörelserna och öka trafi ksäkerheten längs
med Sonatgatan har ett parkeringsförbud införts längs med
gatan under december 2019. Den nya bebyggelsen beräknas,
enligt Borås Stads parkeringsnorm, behöva cirka 22 parke-
ringsplatser. Planområdet anses ha goda förutsättningar för
att kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt
scenario är att man implementerar en hållbar livsstil vilket
innebär åtgärder som främjar val av hållbara trafi kslag, god
marknadsföring av hållbart resande och en stadsplanering
som stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan
ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna
fastigheten eller i annan gemensam anläggning, kan det vara
möjligt att göra så kallade parkeringsköp. Parkeringsköp
innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkerings-
anläggningar. Parkeringsköp sker genom avtal som tecknas
mellan fastighetsägaren och kommunen, se genomförandebe-
skrivning.

Angöring och utfarter
Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn.
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete.
Dessutom krävs en mur i linje med fastighetsgräns, alternativt
en spont som stabiliserar slänten och resulterar i att maximal
fastighetsarea kan utnyttjas för infart och parkering.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Planområdet befi nner sig utanför
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för
kommunikation påverkas således inte negativt.
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Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas. Troligtvis kommer det nuvarande optiska systemet
att avvecklas inom snar framtid. Därför ser Borås Energi
och miljö (BEM) att man beställer minst två behållare för
hushållsavfallet, så man kan dela upp matavfall och brännbart
i framtiden. BEM vill också rekommendera och förespråka
att planera för fullsortering med 10 fraktioner för att ta oss
upp i avfallstrappan samt följa regeringens beslut om kvarter-
nära och fastighetsnära insamling till 2025. BEM har också
påpekat följande under planens samråd:

BEM kan i dagsläget endast tömma behållare med
2-krokssystem

Lyft över bilar får ej förekomma

Behållarna får ej vara för långt in på tomt, se anvisning-
arna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”

Växtlighet runt behållare får ej påverka eller försvåra
tömning

5. Mark
Lek, rekreation och kulturlandskap
Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg-
gelsen fi nns en lekplats. Lekplatsen nås genom befi ntliga
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009 och
är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats fi nns utan-
för planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornettgatan.
Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet fi nns fl era
rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats och ett
delvis elbelyst motionsspår för träning.

I Hestra fi nns många olika naturmiljöer och inslag av
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse
av befi ntlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by
och Kolbränningen.

Fornlämningar och kulturminnen
Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som
bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut-
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om
4 meter från ledningsrätt till föreslagen byggrätt krävs för
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.

Befi ntliga dagvattenledningar med tillhörande tillsynsbrun-
nar ligger på cirka 1,5 – 2 meters djup och följer fastighetens
sydvästra sida. Befi ntliga vattenledningar med tillhörande
brandposter fi nns inom samma område. Området kan anslu-
tas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. En viss
utbyggnad av spillvattenledningar kan komma att behövas i
samband med exploatering av fastighet Torpa-Hestra 4:4.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Då fastigheten inte har utrymme för en hårdgjord yta större
än 2500 kvadratmeter behöver inga fördröjningsåtgärder
vidtas med exempelvis fördröjningsmagasin.

Värme
Fjärrvärmeledning fi nns i närheten.

El, tele och fi ber
Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till
elledningar längs befi ntlig cykelväg, strax väster om planom-
rådet. Ett kabelskåp fi nns invid befi ntlig cykelväg. Denna bör
i samband med framtida åtgärder fl yttas till ett mer lämpligt
läge.

Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell fl ytt
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
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Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe-
ten var omrörd och därmed obefi ntlig. Länsstyrelsen med-
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra
mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk
för avsett ändamål.

Natur och vegetation
Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet,
på de gamla inägomarkerna fi nns inslag av öppna ängar som
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och
används till bete. I angränsning till dessa områden fi nns
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av
en blockrik terräng med en brantare sluttning.

Biologisk mångfald
Inom och utanför planområdet fi nns platser för biologisk
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder
om planområdet fi nns grönområden som förbinds genom ett
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.

Då äldre byggnader kan utgöra koloniplats för fl addermöss
som är fridlysta har en inventering av fl addermuskolonier
utförts av Enviro Planning (2019-12-19). Inventeringens
slutsatser är följande:

Temperaturen inne i ladan följer i stort omgivande
temperatur, vilket innebär att ladan har lågt värde som
övervintringsplats.

Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen
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Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelko-
loni för fl addermöss.

Fladdermöss har använt ladan som en plats för att äta.

Ladan kan rivas men det bör ske innan eventuella
yngelkolonier formas.

Lagenligt skyddad natur
I nära angränsning till planområdet fi nns naturområden
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och
skydda befi ntliga naturvärden. Kommunens intention är
att i samband med genomförandet stärka planområdets
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i
grönområdesplanen.

Planområdet ligger i närheten av fl era områden med höga
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen
fi nns naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en
mängd rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1.
Söder om planområdet fi nns ett område med naturvärdes-
klassning 2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd
och utgör en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar.

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom
utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än
tunnas ut norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap.

För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt
och dess samband med närliggande områden har en fördju-
pad naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet fi nns
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet
som inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt

Kartutdrag från Länsstyrelsens databas med skyddsvärda träd.

517

naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området
utgörs av svagt fårbetade hagar, som tidigare sannolikt varit
åkermark dominerade av triviala ohävdsarter, men med
inslag av hävdarter. Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt,
liten blåklocka, käringtand och revfi bbla.

Naturvärdesinventeringen identifi erar även generella
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av
träd och täcks till hälften av mossor och lavar.

Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats.
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet,
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3,
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på 16
meter når in i planområdet. Trädet är markerat med siffran
517 i kartan ovan. Vid exploateringen av området måste
trädets skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påverkas
negativt i byggskedet.

I nära anslutning till planområdet, på fastigheten Torpa
Hestra 4:16, fi nns fl era stora träd som inte är utpekade i
länsstyrelsens databas eller i naturvärdesinventering, men
som ändå har ett stort värde. För att skydda träden under
exploateringen fi nns en planbestämmelse på plankartan som
syftar till att skydda trädens rotsystem vid eventuella schakter
på Torpa Hestra 4:4.

Grönområdesplan
I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt en
fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två områden
med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga grönom-
råden och är oersättliga på lokal nivå. Norr om planområdet
ligger Hestraparken som är ett skogsområde med nyckel-
biotoper med höga besöks- och rekreationsvärden. Frilufts-
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Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft
Genomförandetid

Planavgift debiteras ej vid bygglov

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
Lokalgata

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

NaturNATUR

Bostäder

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Begränsningar av markens bebyggande
Byggnad/anläggning under tak får inte uppföras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning inom kvartersmark
Största byggnadsarea i m². Balkonger ska undantas.e00

Byggnadens höjd och utformning

Högsta antal våningar. Vind får inte inredas.

Balkonger får endast anordnas mot innergård. Balkonger får
kraga ut max 1.5 m från fasad. Loftgångar medges ej.

f2

Sadeltak ska utföras med rött lertegel. Riktning på nock i
husets längdriktning.

f3

Fasader ska utföras med panel av trä. Fasaderna målas med
slamfärg, i matt faluröd kulör.

f4

Intervall för takvinkel i grader

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

Utformning av allmän plats
Området skall hållas öppet och ängsområdet bevarasäng

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. .+0,0

Markens anordnande

Stenmur ska bevarasn1

Mark får bebyggas med överbyggnad över marknivå. Fri höjd
under överbyggnad skall vara minst 4 m.

f5

Föreskriven markhöjd över nollplanet+000.0

Ventilationsanläggningar får inte sticka upp ovanför takets yta.
Enstaka skorstenar/huvar och hisschakt får sticka upp.

f1

Marken får med undantag av uthus och garage/carport
inte förses med byggnader

Administrativ gräns

Carportar och garage utförs med sedumtak. Uthus utförs med
sedumtak eller tak i rött lertegel eller bandtäckt plåt.

f6

Fasadmaterial och färgsättning på uthus och garage likt huvud-
byggnader.

f7

Störningsskydd

För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden för buller vid
uteplats, gäller att varje bostad ska ha tillgång till en uteplats som uppfyller riktvärden
för buller.

Högsta byggnadshöjd på komplementbyggnader är 3,0 meter

Nya synliga murar ska utföras i naturstenn2

2020-03-26
Granskning

Marklov krävs även för påverkan på rotsystem på intilliggande fastigheters
träd.

Vid större schakter intill fastighetsgräns ska ett stängsel/staket
uppföras i fastighetsgräns.

m

Balkonger får inte glasas in.

SBN
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området har ett utbyggt nätverk av stigar och motionsspår
som sträcker sig från Ryssbybäck till Rya åsar. Strax söder
om planområdet ligger området runt sjön Kolbränningen
som också har klass II. Dessa två områden sammanbinds i
grönområdesplanen med gröna pilar som symboliserar stråk
som är viktiga för djur- och växtlivet. De gröna stråken har
klassning II och fungerar som viktiga spridningskorridorer
då de sammanbinder stadens grönområden med omgivande
naturmark. Ett av de gröna stråken passerar precis intill
planområdet. För att inte påverkas av ny exploatering bör de
gröna stråken vara minst 20 meter breda och sammanhäng-
ande.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes-
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas
inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt.
Området som exploateras får god tillgång till strövområden
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen.

Åtgärderna ska genomföras av exploatören för ianspråk-
tagande av oexploaterad mark inom områden med visst
naturvärde. Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande
åtgärder för det gröna stråk som fi nns utmed fastighet Torpa-
Hestra 4:4 västra sida genom att de befi ntliga stenmurarna
röjs fram för att får mer solljus samt fl yttning av fridlysta
arter, exempelvis nattviolen. Kompensationsåtgärderna ska
utföras i samband med byggnation.

Geoteknik och Radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas
vara relativt fast. Troligtvis fi nns fyllnadsjord under befi ntlig
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av fastig-
heten.

Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året.
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar
avschaktning av befi ntlig mullhaltig jord och fyllning under
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom-
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.

Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk
för spontana ras eller skred fi nns inte. Grundläggning av

Gång- och cykelvägen genom planområdet

Gångstig genom Hestra ängar

Hestra askallé
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byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning efter
urgrävning. Vid framtida projektering skall beaktas valet av
golvnivåer och slänter mot befi ntliga fastigheter i norr och
nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i aktuella
jordlager. På begränsade djup fi nns även berg.

Vid planerade parkeringsytor i norr krävs med största
sannolikhet bergschakt. Vid eventuell jordschakt kan det
istället krävas L-stöd.

Förorenad mark
Ett åkeri med uppställning för fordon har funnits inom delar
av planområdet. Det kan därmed fi nnas viss risk för före-
komst av markföroreningar. Om det längre fram i processen
uppkommer misstanke om att det fi nns föroreningar i
marken skall en utredning som klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet fi nns inga vattenområden. Strax väster
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 fi nns
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom-
råde är Kolbränningen med 100 meter strandskydd.

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

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten fl ödesutjämnas
inom fastigheten innan det avleds till allmän dagvattenled-
ning för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggelse
uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för
trafi k som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen
innebär heller inte någon större trafi kalstring vilket påverkar
luftkvalitén negativt.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet MB).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten-

skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som
blir aktuell avgörs i samband med bygglov.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt
utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär-
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra.
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och
stärker platsens historia och identitet.

Trygghet
Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä-
gar. Ett genomförande av detaljplanen innebär att området
befolkas under dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten
ytterligare, både inom planområdet och i nära angränsning
till det.

Mötesplatser
Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av
iordningställande av sittplatser och upprustning av befi ntliga
gång- och cykelvägar.

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot
befi ntlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt

Mötesplatsen strax söder om planområdet
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skyddsavstånd på ca 400 meter för bostäder. Aktuellt avstånd
till industriområde innebär att rekommenderat säkerhetsav-
stånd uppfylls.

Buller och vibrationer
En bullerutredning har tagits fram efter planens samråds-
skede (Soundcon, 2020-02-11 rev. 1). Utredningen är
baserad på trafi kmängder som beräknats i kompletterande
trafi kutredning för Torpa-Hestra (Sweco, 2020-02-06).
Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafi kbuller
vid bostadsbyggnader SFS 2017:359 anger följande avseende
buller från spårtrafi k och vägar:

Utomhus Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Vid en bostadsbygg-

nads fasad

60 dBA -

Vid bostad om högst

35 kvm

65 dBA

Vid en uteplats (om

en sådan ska anord-

nas i anslutning till

byggnaden)

50 dBA 70 dBA

Utredningens resultat visar att ekvivalent ljudnivå vid
samtliga planerade bostadsfasader underskrider gällande
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA).

Angående uteplatser visar utredningen att fl ertalet av bostä-
derna inom planområdet erhåller ljudnivåer vid fasader som
överskrider ekvivalent ljudnivån 50 dBA. För dessa bostäder
föreslås en gemensam uteplats anläggas på markplan, mellan
bostäderna, där riktvärde gällande uteplats uppfylls.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader, år 2040.

som uppmuntrar möten. En allé vid fastighetens västra sida
bidrar dessutom till att separera privata och offentliga rum
utan att begränsa platsens genomsiktlighet. Inga hårdgjorda
ytor för bilar skapas närmast befi ntlig gång och cykelväg,
då de kan förhindra och försvåra uppkomsten av naturliga
mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Brandrisk
Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god,
framförallt för bostadshuset närmast vändplatsen. Tillfarten
på kvartersmark utformas så att den uppfyller räddnings-
tjänstens krav avseende bredd och lutning på vägen. Minsta
tillåtna fria höjd under huset närmast vändplatsen är satt till 4
meter. Detta möjliggör för räddningstjänstens fordon att köra
under huset och angöra det andra bostadshuset. Baksidan på
detta hus blir dock svår att nå med bil och för utrymning på
baksidan kommer det krävas uppställning med stegar, vilket
fungerar då marken, efter genomförd exploatering, kommer
att vara relativt plan.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj-
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, helst
brandvattenförsörjas genom ett konventionellt system vilket
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet.
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte understi-
ga 600 liter per minut för fl erbostadshus lägre än 4 våningar.
Avståndet mellan brandposter bör vara minst 150 meter vid
användning av konventionellt system, vilket innebär maxi-
malt 75 meter mellan brandpost och uppställning av brandbil.
Närmaste brandpost fi nns vid Symfonigatan och vid Hestra
Ringväg, vilket innebär att avståndskravet inte uppfylls.
Det är möjligt med ett alternativt system som innebär att
man kan köra med tankbilar max 1000 meter till brandpost
som ger 900 liter per minut. Detta alternativ uppfylls vid
planområdets läge. I övrigt bedöms att befi ntlig utformning
inte innebär någon större negativ påverkan på möjligheterna
till en effektiv räddningsinsats.

Farligt gods
Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen,
riksväg 40 och Kust till kustbanan. Aktuellt avstånd till
transportled för farligt gods är längre än 150 meter vilket
innebär att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markan-
vändning för bostäder uppfylls.

Närmaste industriområde som kan medföra risker och stör-
ningar ligger cirka en kilometer sydöst om planområdet. En
riskutredning har tagits fram för planprogrammet för Hestra
(Norconsult, 2013-09-13) för att utreda säkerhetsavstånd
till störande verksamheter. Utredningen rekommenderar ett
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9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Sonatgatan ska ha
kvar sin användning som kommunal gata. Lokalgatan är
avsedd både för fordonstrafi k och för gång- och cykeltrafi k.

Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och
ängsområdet bevaras.

Utformning av allmän platsmark
Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får
endast bostäder uppföras.

Begränsningar av markens bebyggande
För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga
byggnader eller anläggningar under tak får uppföras. Kors-
mark innebär att mindre komplementbyggnader får uppföras,
som till exempel carportar, sophus och cykelställ under tak.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning
Bestämmelsen e00 reglerar största byggnadsarea i kvadrat-
meter. Balkonger är undantagna och ska inte räknas in i
byggnadsarean.

Byggnadens höjd och utformning
Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till +
211 och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd inklusive
till exempel skorstenar, master och hisschakt.

Tillåten takvinkel är 28-32 grader. Detta för att knyta an till
befi ntlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans
tidigare utformning.

Bestämmelsen III föreskriver antal våningar och betyder att
detaljplanen endast medger 3 våningar ovan mark. Vindsvå-
ning får ej inredas.

Bestämmelsen f1 innebär att ventilationsanläggningar inte får
sticka upp ovanför takets yta. Detta för att taken ska hållas
fria från installationer och i uttryck knyta an till den äldre
bebyggelsen intill planområdet. Enstaka ventilationshuvar
och hisstoppar tillåts dock att sticka upp ovanför takets yta.

Bestämmelsen f2 reglerar balkonger och loftgångar.
Balkonger får endast fi nnas mot innergård. Detta för att ge
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck.
Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad.
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med
den äldre bebyggelsen intill planområdet.

Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska utfö-
ras som sadeltak med rött lertegel. Riktningen på taknocken
ska vara samma som husets längdriktning. Bestämmelsen
f4 reglerar byggnadernas fasadmaterial som ska utföras i trä
och målas med slamfärg i faluröd kulör. Syftet med bestäm-
melserna f3 och f4 är att den nya bebyggelsen ska anpassa sig
till bebyggelsen och kulturvärdena på platsen.

Bestämmelsen f5 reglerar byggnadens överbyggnad. Syftet är
att tillåta en överbyggnad utan att begränsa möjligheterna till
angöring för räddningstjänstens fordon.

Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas
takmaterial. Carportar och garage utförs med sedumtak för
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför,
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma
takmaterial som huvudbyggnaderna, för att smälta ihop med
övrig bebyggelse.

Bestämmelsen f7 reglerar komplementbyggnadernas
fasadmaterial och färgsättning så att de harmonierar med
huvudbyggnaderna.

Det fi nns en generell bestämmelsen som säger att balkonger
inte får glasas in. Detta med hänsyn till kulturmiljön på
platsen.

Byggnadshöjden på komplementbyggnader är max tre meter.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att befi ntlig stenmur inom kvarter-
smark ska bevaras.

Maximala ljudnivåer vid fasader, år 2040.
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Bestämmelsen n2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter-
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena
på platsen. Mur under tak i carport räknas inte som synlig.

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för att
säkerställa att delar av markens befi ntliga nivåer bibehålls.

För att skydda de träd som inte ligger inom planområdet,
men vars rötter ligger nära fastighetsgränsen, fi nns en
bestämmelse om att marklov även krävs för påverkan på
trädens rotsystem.

Utfart, stängsel
Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befi ntlig cykelväg
eller mot del av Sonatgatan i planens norra del.

Störningsskydd
Bestämmelsen m reglerar att vid större schakter intill
fastighetsgräns ska ett stängsel eller staket uppföras i fastig-
hetsgräns.

Bestämmelsen reglerar att de bostäder vars uteplats inte
uppfyller aktuella riktvärden för buller måste ha tillgång till
en uteplats som uppfyller riktvärdena.

Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där.

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla-
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har
vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de
allmänna platserna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Ett genomförande av detaljplan berör följande målområden i
Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.

» Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. I Hestra fi nns många utemiljöer som möjliggör spon-
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen
leder till att fl er kan fl ytta in i området som i sin tur kan bidra
till nya möten och kunskapsutbyten.

» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Planområdet ligger i ett kollektivtrafi knära läge med tillgång
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu-
nikationer som minskar belastningen på miljön.

» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom fi nns
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet.

Översiktlig planering
Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i
översiktsplan:

Styrkan kommer inifrån

Koncentrerat och sammanbundet

Mer mötesplatser och målpunkter

Grönt och blått runtom

Bygg för mer buss, cykel och gång

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck-
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek-
tivtrafi k ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala
delarna av Borås.

Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur.
I översiktsplanen står att när den byggda miljön förändras
krävs ett välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en
fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som man
möjliggör nya arkitektoniska tillägg. Ambitionen med planens
nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans utformning
och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den nya bebyg-
gelsen ska även vara robust, användbar och väl gestaltad som
det står i översiktsplanen.
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Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl . som riktlinjer för
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram-
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi-
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken,
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.

Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitions-
och kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplan
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

Hållbart resande

Genomsläppliga kvarter

Nätverk av platser

Borås Stads miljömål
Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta
med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen berör
särskilt följande miljömål:

» Hållbar samhällsplanering

Detaljplanen innebär exploatering på delvis redan ianspråkta-
gen mark vilket resulterar i att tillgången till gröna stråk och
naturområden bevaras. Dessutom sker ny exploatering nära
kollektivtrafi kstråk.

Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som
exempelvis trä och tegel.

» Hållbar natur

Detaljplanen innebär att större delen av områdets natur-
resurser värnas och bevaras. Allmän platsmark regleras
fortsättningsvis till natur för att reservera mark och stärka
förutsättningarna för såväl friluftsliv som växt- och djurliv.
Kompensationsåtgärder inom kvartersmark innebär att
befi ntliga gröna strukturer bevaras och förstärks i möjligaste
mån.

» Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Detaljplanens exploatering sker nära kollektivtrafi kstråk
vilket innebär att man främjar hållbara transporter, bland
annat genom ett ökat kundunderlag för kollektivtrafi ken.
Med den direkta närheten till befi ntliga gång- och cykelstråk
är möjligheten för cykelpendling god.

Möjligheten att ansluta bostäderna till fjärrvärme innebär att
uppvärmningen kan bli fossilbränslefri och energieffektiv.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe-
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål:

» God bebyggd miljö

Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck-
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser.

» Ett rikt djur- och växtliv

Genom att bevara den gröna länk som binder samman
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning.
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djur-
och växters spridning.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller
Risk.

Undersökning om betydande miljöpåver-
kan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll-
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis
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infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större
mängd trafi k, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva-
litetsnormer påverkas negativt.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart
till området. I exploatörens ansvar ligger även kostnaderna
för åtgärder kring vändplatsen m.m. på Sonatgatan samt
kostnaderna för eventuell fl ytt av elledningar och kabelskåp
vid cykelväg. Exploatören ansvarar också för kostnaderna
gällande de kompensationsåtgärder som ska genomföras i och
med exploateringen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

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

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som exploatören
överlåter till Borås Stad.

Exploateringsavtal kommer upprättas mellan Borås Stad och
fastighetsägaren till Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer reglera
åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även innehålla
kompensationsåtgärder i form av värdehöjande åtgärder för
det gröna stråk som fi nns utmed planområdets västra sida vid
Torpa-Hestra 4:4.

Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtalet underteck-
nas och godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo-
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings-
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplat-
ser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele

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

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Torpa-Hestra 4:1 som ägs
av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4 som är privatägd
fastighet.

Fastighetskonsekvenser Borås Torpa-Hestra 4:1

Till fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på ca
2500 kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Borås Torpa-Hestra 4:4

Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för
fastigheten Torpa-Hestra 4:4.

Del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4, ca 2500kvm, regleras in i
Torpa-Hestra 4:1.
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Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader.

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatören
regleras i ett exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, vilket ökar fastighetens
marknadsvärde.

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

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

Den eventuella fl ytt inklusive kostnader av elledningar och
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och
exploatören.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
tid 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.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

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

1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Kompletterande trafi kutredning för Torpa-Hestra 4:4
(Hestra Parken) i Borås (Sweco, 2020-02-06)

Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica,
2016-02-08).

Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica,
2017-10-31).

PM Inventering av fl addermuskolonier vid en lada inför
detaljplan vid Torpa Hestra 4:4, Borås Stad (Enviro
planning, 2019-12-19)

PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafi kbullerberäkning
(WSP, 2012-05-08)

Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult,
2013-09-13)

Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-04-
04).

Trafi kanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-10-
04).

Trafi kbullerutredning Torpa Hestra 4:4, Borås (Sound-
con, 2020-02-11)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Karin Dahlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

3. Var och hur görs en

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den vinner
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonfl ikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.
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Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
 Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte
går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifi k plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan
Torpa Hestra 4:4 m.f l. där samtliga inkomna yttranden
presenteras i sin helhet.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen.
Därefter presenteras samtliga inkomna yttranden med
tillhörande svar.
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 3
maj 2019 har ägt rum under tiden 10 maj 2019 – 14 juni 2019
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

15 remissinstanser, 5 sakägare och 4 övriga 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.

Sammanfattning av remissparters
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal
punkter.

De anser att det bör framgå av planförslaget att det
potentiellt fi nns förorenad mark inom planområdet.
Detta har tillgodosetts.

De anser att bullersituationen för området måste
utredas. Detta har tillgodosetts.

De anser att de nya byggnaderna i stort är acceptabla,
men att det är av stor vikt att rätt kulör och material av
god kvalitet väljs. Detta har tillgodosetts.

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen.

Inkomna synpunkter motsätter sig storleken på de nya
husen, både höjden och längden på dem. Borås Stad
tillgodoser inte synpunkten.

Sakägarna anser att gestaltningen inte är anpassad till
kulturmiljön och omgivningen. Borås Stad tillgodoser
synpunkten till viss del.

Sakägarna menar att tomtens naturliga lutning inte tas
tillvara. Borås Stad tillgodoser synpunkten till viss del.

Sakägarna anser att det är negativt att öppen naturmark
med en unik karaktär tas i anspråk. Borås Stad tillgodo-
ser inte synpunkten.

Sakägarna har synpunkter på solstudien och menar att
den även måste redovisa den mörkaste årstiden. Borås
Stad tillgodoser synpunkten.

Sakägare önskar att parkeringsplatser längs med
Sonatgatan tas bort närmast planområdet för att
minska trafi ken på Sonatgatan. Borås Stad tillgodoser
synpunkten.

Sakägarna och boende uttrycker oro över trafi ksituatio-
nen i området och längs med Symfonigatan. Borås Stad
tillgodoser synpunkten till viss del.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

På plankartan har en justering av egenskapsgränserna
för byggrätterna gjorts för att öka friheten något vid
placeringen av byggnaderna på tomten.

Planbestämmelsen avseende utnyttjandegrad har
ändrats så att balkonger undantas från byggnadsarean.

Planbestämmelsen avseende takvinkel har ändrats.

Planbestämmelsen f1 har justerats så att enstaka
hisschakt får sticka upp.

Planbestämmelsen f3 har justerats avseende takmaterial.

Planbestämmelsen f4 har förtydligats avseende färgsätt-
ning.

Planbestämmelsen f7 har lagts till som reglerar fasadma-
terial och färgsättning på komplementbyggnader.

En bestämmelse om att balkonger inte får glasas in har
lagts till på plankartan.

En höjdbestämmelse för komplementbyggnader har
lagts till på plankartan.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 mf.l., Borås Stad, upprättad den 17 april 2020.
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Yttranden från sakägare 9

S16 Torpa Hestra 4:3 9

S17 Gånglåten 1, Sonatgatan 13A 13

S18 Sonatgatan 21A 13

S19 Brf Gånglåten 13

S20 Torpa Hestra 4:16 16

Synpunkter från övriga 16

S21 Brf Trädgårdsstaden 16

S22 Naturskyddsföreningen i Borås 17

S23 Hestra Parkstads Samfällighetsförening

(Samfälligheten) 17

S24 Exploatörer, Cernera och Mjöbäcks Entreprenad 18

Vissa markhöjder har tagits bort från plankartan för att
möjliggöra för andra lösningar inom tomten.

En planbestämmelse om att marklov krävs för påver-
kan på rotsystem på intilliggande fastigheters träd har
lagts till.

En bestämmelse som reglerar att vid större schakter
intill fastighetsgräns ska ett stängsel/staket uppföras i
fastighetsgräns, har lagts till.

I planbeskrivningen har solstudien kompletterats med
bilder för vintersolståndet.

Mindre redaktionella ändringar har skett mellan granskning 
och antagande. Planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till ändring av detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade den 22 januari 2015 §009 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan. Samhälls-
byggnadsnämnden framhöll i samband med beslutet, vikten 
av att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utform-
ning som anpassar sig till landskapet och kulturvärdena.

Den 6 maj 2019 beslutade planchefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd 
(§ Pl 2019-000005). Samrådet pågick under tiden den 10 maj – 
14 juni 2019.

Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Reservationer Mot förslaget reserverar sig Andreas Exner 
(SD), Kristian Silbvers (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att detaljplanen 
kan accepteras och därmed inte kommer att pröva planen om 
den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

Mellankommunal samordning blir olämplig

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)

Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas
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dessa inte försämras. Miljöförvaltningen ser positivt på att
planförslaget har dessa intentioner. Dock krävs kompensa-
tionsåtgärder eftersom område som omfattas av grönområ-
desplan exploateras.

Rivning av ladan kan innebära att eventuella arter som
huserar i den påverkas. Omfattas dessa av skydd kan tillstånd
behöva sökas och rivning styras till tidpunkter som Länssty-
relsen meddelar lämpliga. Ytterligare kompensationsåtgärder
kan bli aktuella.

Trafi k Miljöförvaltningen förordar åtgärder för att gynna
cykling om avsteg från parkeringsreglerna görs. Mot centrum
tar du dig ungefär lika snabbt på cykel som med bil. Andra
viktiga målpunkter (ex. Viared, SÄS) nås under halvtimme
med cykel marginellt längre med buss. I vårt yttrande över
planprogram för Hestra yttrade vi oss över vikten av att
förlägga parkering under mark istället för markparkeringar.
Detta yttrande kvarstår då förslaget enbart redovisar mark-
parkeringar/carport.

Buller En bullerutredning behöver tas fram för området då
informationen som hänvisas till är föråldrad.

Kommentar
Kompensationsåtgärderna föreslås innefatta att de befi ntliga
stenmurarna utmed den västra sidan av Torpa Hestra 4:4 röjs
fram för att få mer solljus samt fl yttning av fridlysta arter,
exempelvis nattviolen, från marken som ska exploateras till
den ytan av Torpa Hestra 4:4 som kommunen förvärvar.
Kompensationsåtgärderna ska utföras i samband med bygg-
nation.

Sedan samrådet har en inventering av fl addermöss i ladan
gjorts. Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelkoloni
för fl addermöss. Detta på grund av att temperaturen inne i
ladan i stort följer omgivande temperatur, vilket innebär att
ladan har lågt värde som övervintringsplats. Ladan har dock
använts av fl addermöss som en plats för att äta. Slutsatsen
är att ladan kan rivas, men att det måste säkerställas att
inga fl addermöss använder den efter att ha vaknat upp efter
vintersömnen.

Att placera parkeringsplatser under mark är mycket kostsamt
och inte något som är möjligt i planförslagets begränsade
exploatering. En bullerutredning har tagits fram och resul-
taten av den redovisas i planbeskrivningen under kapitel 8.
Störningar på platsen.

Råd enligt PBL och MB

Förorenad mark Det bör i planförslaget framgå att det
fi nns potentiellt förorenad mark inom planområdet. Nu
anges i samrådshandlingen att det fi nns inget som tyder på
att det fi nns risk för markföroreningar inom planområdet.
Inventeringen anger att åkeri med uppställning av fordon
har funnits på fastigheten (L-O Lindvest Åkeri AB, med
MIFO-Id:F1490-0098). Det fi nns därmed viss risk för
markföreningar även om det troligen inte är så omfattande
föroreningar.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommu-
nen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte
innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna
bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar
Planbeskrivningens stycke om förorenad mark har justerats.

S3 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkt:

Vid utskrift i A3-format av plankarta med bestämmelser
framträder inte prickmarken, vilket får till följd att bestäm-
melsen ”Byggnad, anläggning under tak får inte uppföras”
kan tolkas som om den ska gälla såväl inom område med
byggrätt, område utan byggrätt och även inom område
som ska vara tillgängligt för ”allmännyttiga underjordiska
ledningar”.

Först vid en inzoomning i den digitala fi len framträder
prickmarken.

Kommentar
Prickmarken på plankartan har justerats.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att
erinra mot upprättat förslag till detaljplanen varför nämnden
tillstyrker detaljplaneförslaget.

Kommentar
Noteras.

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka plan-
förslaget under förutsättning att förvaltningens synpunkter
beaktas.

Natur Miljöförvaltningen har deltagit i tidigare planpro-
gramsarbete för Hestra, som nu är pausat, och i det yttrat
sig över vikten av att på fastigheten Torpa-Hestra 4:4 bevara
ängsmark och säkra de gröna stråken så att funktionen av
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S6 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra
Parkstad, fastigheten Torpa-Hestra 4:4, Borås Stad med
beaktande av framförda synpunkter.

Kulturnämnden anser det olyckligt att den befi ntliga ladan
som i tidigare plan var skyddad inte går att bevara. Anled-
ningen lär vara att byggnadens konstruktion inte skulle klara
en ombyggnation till bostäder vilket var den tidigare tanken.

När det gäller de nya byggnaderna som ska ersätta befi ntlig
byggnad anser Kulturnämnden att de i stort sett är accepta-
bla. Det är dock väsentligt att man väljer rätt kulör, typ ljus
falurödfärg samt en träpanel av god kvalitet för att byggna-
derna ska smälta in i miljön så bra som möjligt.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med en text om
färg-och materialval. Plankartans utformningsbestämmelse
avseende fasader har kompletterats.

S7 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen, men vill
framhålla vikten av att framkomlighet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning är god.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information
gällande tillgänglighet för funktionsnedsatta invånare inom
planområdet.

S8 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detalj-
plan för del av Hestra Parkstad Torpa-Hestra 4:4 och skickar
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Fritids- och folkhälsonämnden är mycket positiv till att
tillgängligheten till natur- och parkområden ökas genom
att kommunen säkrar mark till en framtida stadsdelspark.
Stråket från Lillesjön till Kolbränningen är vackert och man
upplever en unik kulturmiljö. Fritids- och folkhälsonämnden
tillstyrker detaljplanen och vill samtidigt understryka värdet
av att de nya fastigheterna som byggs harmonierar med
områdets ursprungliga karaktär.

Kommentar
Noteras.

S9 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra
Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl ., Borås Stad. I samband med
att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill Försko-
lenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad
av förskolor samt att tomt för förskola bör planeras. Försko-

lenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste
beaktas från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar
planeras.

Kommentar
Noteras.

S10 Grundskolenämnden
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen. Nämnden
påtalar att i planering av nya bostadsområden bör en tomt
för ny grundskola säkerställas. I närheten av planområdet ska
Byttorpskolan byggas ut och utökas med skolplatser.

Kommentar
Noteras.

S11 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och miljö har lämnat följande yttrande:

Teknisk försörjning, Dagvatten Samtliga tre stycken
tar bort, med undantag av sista meningen i stycke tre som
behålls.

Framför behållen text infogas följande text: ”Exploateringen
ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten ut från
fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med
innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett
sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder
mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett 10-årsregn,
jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det avleds till
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktig-
het. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.”

Värme Befi ntlig text stryks i sin helhet och ersätts med
följande text: ”Fjärrvärmeledning fi nns i närheten.”

Avfall Skisser tas bort. Befi ntlig text stryks i sin helhet och
ersätts med följande text: ”För att få en bra arbetsmiljö,
säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning för både kund
och förare ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok
”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

Svarta och vita påsen samt vårt optiska system kommer
troligtvis att avvecklas inom snar framtid därför ser vi att
man beställer minst två behållare för hushållsavfallet så man
kan dela upp matavfall och brännbart i framtiden. Vi vill
också rekommendera och förespråka att planera för fullsorte-
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ring med 10 fraktioner för att ta oss upp i avfallstrappan samt
följa regeringens beslut om kvarternära och fastighetsnära
insamling till 2025. ”

”Viktigt för bottentömmande behållare

Vi kan i dagsläget endast tömma behållare med 2-kroks-
system

Lyft över bilar får ej förekomma

Behållarna får ej vara för långt in på tomt, se anvisning-
arna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”

Växtlighet runt behållare får ej påverka eller försvåra
tömning ”

Kommentar
Planbeskrivningen har justerats med ovanstående texter.

S12 Borås Elnät
Elnät Ingen erinran. Stadsnät Ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

S13 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Räddningstjänsten ser positivt på att hänsyn har tagits till
räddningsfordons framkomlighet. Öppningen i byggnaden
uppfyller de krav som ställs i höjdled samt, med god
marginal, i sidled. Räddningstjänsten har inga synpunkter på
utformningen men informerar om att breddkravet är minst
3 meter, i kombination med möjligheter att svänga med stora
fordon vid behov. Givetvis är det positivt om öppningen
är bredare, men om öppningen önskas göras mindre kan
kontakt tas med räddningstjänsten för dialog.

2. Räddningstjänsten noterar att det är inskrivet ett krav på
träfasad. Byggnaden kan utföras i tre våningsplan, vilket
innebär att byggnaden då utgör byggnadsklass Br1. För att
uppfylla BBR krävs särskilt behandlad träfasad (som uppfyller
provningsklassen SP FIRE 105, samt BBR 5:551 i övrigt).
Med detta vill räddningstjänsten poängtera att det är möjligt
att uppfylla BBR med träfasad i tre våningsplan, men att det
behöver beaktas särskilt i byggskedet samt att lösningen kan
vara kostsam, dock ej orimligt höga kostnader vid nybyggna-
tion. Räddningstjänsten bedömer att ingen åtgärd krävs i
planhandlingarna, men vill informera om innebörden av att
reglera att fasade ska vara i trä.

3. Att döma av illustrationsbilderna kommer det att bli krav
på brandklassade fönster i de fall avstånd mellan fönster i
höjdled understiger 1,2 meter (BBR 5:553). Detta är endast
att betrakta som information, ifall det har någon inverkan
på hur gestaltning m.m. bedöms, men åtgärden i sig hanteras
i byggskedet och bedöms inte innebära stora kostnader i
sammanhanget.

4. Angående texten om brandposter på sidan 19 i planbeskriv-
ningen vill räddningstjänsten göra följande förtydliganden:

Avstånd mellan brandposter bör vara minst 150 meter
vid användning av konventionellt system, vilket innebär
maximalt 75 meter mellan brandpost och uppställning
av brandbil. Detta uppfylls ej.

Alternativsystem innebär att man kan köra med tankbi-
lar max 1000 meter till brandpost som ger minst 900 l/
min, vilket uppfylls.

I övrigt bedömer räddningstjänsten att en ny brandpost
givetvis hade varit positivt men att befi ntlig utformning
inte innebär någon alarmerande negativ påverkan på
möjligheterna till en effektiv räddningsinsats.

Förslagsvis kan texten justeras till att förmedla att villkoren
för alternativt system uppfylls samt var närmsta brandposter
fi nns.

Kommentar
Planbeskrivningen har justerats avseende texten om brand-
poster.

S14 Polisområde Älvsborg
Lokalpolisområdet har tagit del av detaljplanen. Vid planering
och byggnation av bostäder är det viktigt att ha ett brotts-
förebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör till de mest
integritetsbrotten av alla och är ett brott som får förebyggas
på många sätt. Där kommer de grundläggande möjligheterna
in för att ta hänsyn till detta redan vid planeringen. Det är
också så att inbrottsstölder i bilar och olika former av trafi ko-
lyckor är vanligt förekommande både nationellt och lokalt.
Det är också viktigt att ha ett brottsförebyggande perspektiv
vid planeringen av övriga verksamheter som kan innefattas
eller påverkas av detaljplanen.

I övrigt har lokalpolisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noteras.
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S15 Hyresgästföreningen
Efter att ha tagit del av detaljplanen för Torpa-Hestra 4:4
m.fl . med diarienummer BN 2014-1269 så har vi endast en
sak att tillägga och det är att det byggs i första hand hyresrät-
ter och i andra hand både hyresrätter och bostadsrätter, i
övrigt så har vi inget att erinra.

Kommentar
Yttrandet har vidarebefordrats till exploatören.

Yttranden från sakägare
S16 Torpa Hestra 4:3
Vi vill utifrån den planbeskrivning och detaljplan ni har
skickat ut på remiss komma med några synpunkter och
frågor. Vi ser att ladan har upprustningsbehov men tycker
inte att det per automatik behöver innebära att den ska rivas
eller att det ska byggas nytt på marken där den står.

Som boende på Hestra och nära grannar med det planerade
bygget på Torpa-Hestra 4:4 ser vi att det fi nns en hel del att
ta hänsyn till och som vi inte tycker kommer fram i de texter
ni har formulerat. Vi ser inte heller att hänsyn tagits, rent
kulturhistoriskt, estetiskt och praktiskt till den omgivning där
eventuella bostadshus kommer att uppföras. Ni formulerar
det själva så här om vårt område: Området består av en
känslig landskapstyp vars karaktär är unik och starkt kopplad
till Hestras identitet. (s.21)

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga Torpa-
Hestra 4:4 som det område med högst naturvärden inom
utredningsområdet. (s.16) För oss handlar det om att bevara
ett sammanhållet intryck och upplevelse av miljön och
landskapet här på och kring Torpa -Hestra 4:4 och vi tycker
att det är av största vikt att områdets värden bevaras och vi
vädjar/ber er att ta hänsyn till våra synpunkter och överväga
dessa på ett seriöst och demokratiskt sätt.

Vi reagerar mot är HUR förslaget ser ut till storlek och utse-
ende, det ökade antalet boende det skulle generera (inklusive
den ökade trafi ken) samt att kulturhistorisk mark förstörs
som också är en av anledningarna till att Hestra upplevs som
en unik plats att bo på. Våra synpunkter är följande:

Bebyggelsen Ni skriver i planbeskrivningen och detaljpla-
nen på sidan 4 att: Samhällsbyggnadsnämnden framhöll i

samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse-
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till
landskapet och kulturvärdena.

Vi kan inte i någon av de ritningar eller beskrivningar se
att ni på ett seriöst sätt tagit denna hänsyn till omgivande
bebyggelse, arkitektur eller landskap. Det förslag ni har tagit
fram liknar mest två tillfälliga baracker som inte harmonierar
med omgivningen varken i storlek eller i utseende (något som
många som sett och läst i Borås Tidning också reagerat på
och framfört till oss). Vi vill även anmärka på den höjd husen
har i förslaget och på antalet lägenheter. Att rita in treplans-
hus här stämmer inte in i miljön eller med övrig bebyggelse
och dessutom har inte den naturliga tomtlutningen tagits
tillvara när husen ritats in. Hestra Parkstad är byggt i ett
kulturlandskap där naturliga höjder fått vara kvar och där
husen smälter in i det. Sådan hänsyn vill vi att det tas även
här.

Det vi anser skulle passa in bättre, om det alls måste byggas,
är en byggnad som har ladans yttre gestaltning så som den
ser ut idag, då detta är tidstypisk för gården den har hört
till. Målsättningen med den eventuella nya byggnaden bör
vara att man fortsatt upplever att den är en del av en klassisk
gårdsmiljö. Alternativet är att det byggs två radhuslängor
i 1,5-plan med gestaltning som liknar ladans. Dessa skulle
smälta in i omgivningen på ett helt annat sätt med tanke på
tidigare bebyggelse och den intilliggande bostadsrättsfören-
ingen. Bifogar ett förslag på hur det skulle kunna se ut om
man bygger i stil med ladans nuvarande utseende

Ni skriver på sidan 9 att ni; gjort bedömningen att en
nybyggd kopia av den befi ntliga ladan skulle urholka det
kulturhistoriska värdet högst avsevärt och inte tillföra annat
än bevarande av ett miljöskapande värde. (s.9) samtidigt som
ni på sidan 4 skriver att; Strukturen är typisk för 1800-talets
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering
av byggnader i förhållande till varandra och landskapet.
Den äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger karaktär och
kulturvärde. (s.4) Som vi tolkar dessa skrivningar så är den
del av Sonatgatan där ladan står av värde både vad det gäller
att bevara det kulturella och det speciella landskapet.

När ni sedan skriver följande; En helt ny bostadsbyggnad
med liknande volym och karaktär placerad på samma plats,
skulle enligt Borås stad vara ett ärligare sätt att berätta
områdets utveckling och historia. Således tas q bort ur planen
och ladan tillåts därmed rivas. (s9) förstår vi inte hur det
stämmer överens med det ni skriver här ovan. Ni tar bort Q
märkningen samtidigt som ni ser området som kulturhisto-
risk med ett karaktäristiskt landskap. Ni skriver också här
ovan om EN byggnad och att den ska ha liknande volym som
ladan. Det ni lämnat skisser på har betydligt större volym och
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består av TVÅ byggnader. Dessutom är exteriören ej anpas-
sad till ladans karaktär (förutom att den har röd färg) och den
gårdsmiljö som den ska passa in i.

Sen undrar vi för vem det är ärligare att bygga helt nytt? För
oss som bor och ska leva med en eventuell ny bostadsbygg-
nad i närheten av våra hus är det naturligtvis av större vikt att
huset smälter in och bevarar känslan av det den gamla gården
än att ni ”vill vara ärliga” och bygga ett hus från 2000-talet.

På sidan 21 skriver ni att: I översiktsplanen står att när den
byggda miljön förändras krävs ett välavvägt förhållningssätt
för att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet
samtidigt som man möjliggör nya arkitektoniska tillägg.

Vi ser inte att ni säkerställer fortsatt förståelse av det histo-
riska arvet när ni föreslår dessa byggnader. Vi ser det inte
som att det gjorts tillägg av det arkitektoniska utan det vi ser
är att det har blivit ett helt och hållet modernt hus. Vi vill att
ni tar detta i beaktande och tänker om gällande den arkitek-
toniska utformningen. En annan faktor som måste beaktas
är räddningstjänstens minskade möjligheter att ta sig fram till
hus 2 . Hur ska man komma intill med tex en ambulans?

På sidan 9 står det att Borås stad och fastighetsägaren (det
har varit fl era stycken de senaste 20 åren) haft som ambition
att ge ladan en funktion som kunde inbringa intäkter så att
ladan skulle kunna underhållas. Detta är påståenden som
tidigare fastighetsägare inte känner igen. När vi som tidigare
fastighetsägare samtalade med Borås stad om att eventuellt
bygga om ladan till bostäder fi ck vi ett direkt nej. Några år
senare var beskedet att ladans exteriör inte fi ck förändras
mer än att man möjligtvis kunde få sätta in några fönster
om man ville göra bostäder där, att riva ladan var inte heller
tillåtet. Därför förstår vi inte att man nu helt plötsligt tar bort
q-märkningen, får riva och bygga två stora ”lador” på samma
tomt! Vår ambition då var att bevara den yttre gestaltningen
av ladan och låta ängen vara orörd.

I och med det som är på gång nu så har vi haft samtal med
några av de andra sakägarna i området. Det vi diskuterat
är möjligheten, vid ett eventuellt nekande av bebyggelse
på Torpa - Hestra 4:4, att gå ihop och köpa loss ladan med
tillhörande äng och hålla landskapet levande med t ex
betande får. I våra tankar fi nns också att bilda en förening,
eventuellt en hembygdsförening för att bevara Hestra - Torpa
4:4. Vi har idéer om vad vi skulle kunna göra för att få in
pengar för underhåll och då kant ex återkommande loppisar
på logen vara ett alternativ. Vi är måna om att bevara
”på-landet-känslan” då den är till glädje och rekreation för
många boråsare.

Landskap, natur och miljö Vi undrar hur ni motiverar
byggnation på ängsmarken då det fi nns och planeras för att
bygga bostäder i skogen norr och väster om aktuellt plan-
område. Vi förstår inte tanken med att tillåta bebyggelse på
unik mark och byggs det så är det ett oåterkalleligt ingrepp.
Den förklaring ni givit till att det skulle kunna byggas
på den ängsmark som är aktuell i denna detaljplan är att;
exploatering sker på den plats inom planområdet med lägst
naturvärdesklassning. (s.17)

Det är likafullt en naturtyp som är unik och allt mer ovanlig
i närheten av Borås centrala delar som de allra fl esta Hest-
rabor (och andra Boråsare) uppskattar och njuter av. Under
Linnemarschen i år östes beröm över hur vackert det är här
kring ladan.. Dessutom har ängen en stenmur som ligger på
tomtgränsen som med era egna ord beskrivs på följande sätt;
generella skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslu-
tande består av stenmurar, varav en ligger inom planområdet.
(s.17)

Alltså har den ett högt värde som inte kommer att kunna
ersättas eller återställas om dessa hus byggs. Där fi nns både
växter och djur som trivs under de förhållanden som förelig-
ger idag. Vi vill också berätta att vi som bor på Torpa - Hestra
4:3 har paddor återkommande i trädgården dessutom har vi
haft besök av en fl addermus inne i huset och som med största
sannolikhet bor inne i ladan och de är som vi förstått några
av de djur som ska skyddas/ är fridlysta.

Den här delen av Hestra kallas för ”Hestras lunga”, vilket
säger en del om dess värde Vi ser även att den ängs-/
hagmark skulle kunna vara en utomordentlig plats för att låta
ängsblommor få växa som mat för våra utrotningshotade bin
och insekter. (Tänk er att bygga för de små istället, det skulle
gagna oss alla).

På Naturskyddsföreningens hemsida går det att läsa följande
(190520):

I Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter,
matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar
våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekven-
ser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och
andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den
mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Beskrivningen av hur tomten kommer att hanteras genom
avschaktning kommer att förändra mark/tomtstrukturen
där den sluttande hagen/ängen helt kommer att försvinna.
Vi vill se en större anpassning av den eventuella bostaden
till den befi ntliga tomten för att bevara dessa miljö- och
kulturvärden.
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Vi vill också framföra kritik mot den solstudie som har
gjorts av planområdet (s.9) då vi upplever att den inte ger
en rättvisande bild och även bör redovisas för de mörkare
delarna av året då solen står lägre.

Trafi k Det råder redan brist på parkeringsplatser på Hestra
och det har resulterat i att boende i Hestra Parkstad och
Hestra Trädgårdsstad parkerar här på Sonatgatan vilket gör
att det blir konkurrens om platserna och alltid fullt med bilar
utmed vår gata. Vi har själva under några veckors tid gått
ut på kvällarna för att räkna antalet bilar som står utmed
Sonatgatan och det är i snitt 12-13 stycken samtidigt som det
är fullt på de parkeringar som fi nns i anslutning till garagen i
bostadsrättsföreningen på Sonagatan. Att ni då i denna plan-
beskrivning och detaljplan har ritat in färre parkeringsplatser
än lägenheter kommer ytterligare att försvåra parkerings-
möjligheterna. Vintertid är det bitvis väldigt trångt att ta sig
fram. Detta gäller även övriga delar av året då parkerade bilar
längs med trottoaren gör det omöjligt för bilar att mötas.

De beräkningar som gjorts angående biltrafi ken är från 2015,
vilket är innan Hestra Trädgårdsstad och innan sista etappen
av Sjögläntan byggdes och därför anser och vi att det måste
göras en ny trafi kinventering. Trafi ksituationen på Hestra
har försämrats och det är långa köer på Symfonigatan både
morgnar och eftermiddagar/kvällar. Det skulle redan nu
behövas en rondell vid utfarterna Romansgatan/Serenad-
gatan. Att ni dessutom inte räknar med att detta eventuella
bygge skulle påverka trafi knivåerna på anslutande gator
låter osannolikt då ni samtidigt menar att ett bygge av 24
lägenheter skulle generera 100-150 ytterligare förfl yttningar
med bilar per dag/dygn.

Vi anser att ni gjort en glädjekalkyl över hur många som
skulle använda sig av kollektivtrafi k respektive gång- och
cykelbanor istället för att använda sig av eller äga en bil i
detta eventuella nya bostadshus. Hur gärna ni än vill att
bilåkandet ska minska så är Hestra ett socioekonomiskt starkt
område där de allra fl esta äger en bil, ofta fl er, per hushåll
och bilarna används dagligen.

Vi känner även en stor oro för är att vi inte kan se hur det
ska byggas en SÄKER cykelförbindelse från radhusen på
Sonatgatan 11-27, ovanför ladan och till den cykelväg som
idag går förbi hagen nedanför ladan.

Med det ökande antal bilförfl yttningar per dag som kommer
att bli vardagen för oss ser vi stora risker för kollisioner
mellan cyklister och bilar. Detta då man måste korsa/åka
längs med bilvägen för att komma till cykelvägen. Den
största oron är naturligtvis att det ska hända en olycka med

ett barn inblandat då det bor många barnfamiljer i området.
Cykelvägen är den väg som barnen använder för att ta sig till
och från Hestraskolan och även till Byttorps idrottsplats.

Avslutning Vi känner ibland att vi ”små vanliga människor”
får slåss mot jätten Goliat som är stor och stark och har
mycket pengar. Vårt hopp står till er beslutsfattare att ni visar
att ni lyssnar och tar till er vad vi har för tankar och idéer
och visar att ni tar demokrati på allvar, där den lilla medbor-
garens röst är viktig. Ett sådant samhälle vill vi leva och bo
i, inte ett där den allt är uppgjort i förväg eller där den som
har mest pengar ”vinner” eller där det som ser ut att vara en
demokratisk process i själva verket är skendemokrati!

Allas vilja att bo och ha det pittoreska, vackra och idylliska
gör att det försvinner, alla kan inte få bo i det för då byggs
det bort! Ni skriver att exploateringen sker i en attraktiv
miljö, den är attraktiv bara för att den är luftig, har sin
historia och sina kulturvärden! Låt oss bevara detta till
kommande generationer och gå varsamt fram!

Kommentar
Behovet av bostäder är stort i Borås. Hestra Parkstad är en
attraktiv boendemiljö som med sin tillgång till attraktiva
strövområden, mötesplatser och naturparker och närhet till
centrum gör att efterfrågan på bostäder är stor just här. Med
det väl utbyggda nätet av cykel- och gångbanor samt kollek-
tivtrafi k skapas dessutom förutsättningar för ett hållbart
levnadssätt.

Borås Stad har gjort avvägningen att platsen där ladan står
och ängen öster om den kan bebyggas för att erbjuda fl er
människor möjligheten att bosätta sig i denna miljö. Moderna
lägenheter som är tillgänglighetsanpassade i varierande stor-
lekar möjliggör också för äldre personer som bor i området i
dag, kan bo kvar inom samma område.

Bebyggelsen Illustrationerna av planförslaget i planbe-
skrivningen, är bara ett sätt att utifrån planbestämmelserna
gestalta husen och bebygga tomten. Ambitionerna med
planbestämmelserna som rör byggnaderna är att de ska
reglera byggnadernas volymer, dess materialval och färgsätt-
ning i stort. Att reglera utformningen och exteriören mer är
varken lämpligt utifrån lagstiftningen eller med tanke på den
arkitektoniska friheten. Således fi nns det inget i plankartan
som strider mot att till exempel fönstersättning och övrig
detaljering av fasaderna bearbetas på ett annat sätt än vad
illustrationerna visar.

Att uppföra nya hus i en kulturhistoriskt värdefull miljö som
uppskattas av många är en balansgång. Att rakt av kopiera
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en tidigare byggnad brukar sällan fungera särskilt bra, då
förutsättningarna för den nya användningen (boende) ser
så annorlunda ut än den tidigare användningen (förvaring/
uppställningsplats/djurstall). Då den nya byggnaden måste
anpassas i så hög utsträckning kan det kännas ”ärligare” att
tillåta något helt nytt, men som ändå påminner om det som
tidigare stått på platsen. Planförslaget har sin utgångspunkt
i den befi ntliga ladans placering och volym. Genom att hus
1 placeras på samma plats som ladan stått och hus 2 på ett
likartat vis, tvärs höjdkurvorna, är ambitionen att de nya
byggnaderna ska smälta in i kulturmiljön i så stor utsträck-
ning som möjligt. Takvinkeln på de nya husen ligger inom
samma spann som ladans, för att knyta an till ladans form.
Vidare är byggnadernas färgsättning och fasadmaterial
reglerat för att knyta an till ladan och de intilliggande husen.

Räddningstjänsten har möjlighet att nå hus 2 genom att hus 1
är reglerat så att de ska gå att köra under det, med en fri höjd
på 4 meter.

Då det har visat sig svårt för nuvarande och tidigare fastig-
hetsägare att få några intäkter på byggnaden i kombination
med att efterfrågan på nya bostäder i Borås är stort har Borås
Stad omprövat sitt tidigare ställningstagande och har nu valt
att pröva möjligheten att ta bort rivningsförbudet från ladan.

Landskap, natur och miljö Det planeras för bostäder på
fl era håll runt om i Hestra, då Hestra är ett attraktivt område
där många vill bo. För att kompensera för att ängsmarken
försvinner har en del av kvartersmarken försetts med en
bestämmelse för att bevara viss del av ängen med dess fl ora.
På så vis förstärks även spridningskorridoren genom planom-
rådet. Stenmuren inom planområdet får inte rivas eller fl yttas
och den får heller inte påverkas under uppförandet av de nya
husen. För att kompensera för den minskade solinstrålningen
på muren, som mest kommer ligga i skugga, ska exploatören
som kompensationsåtgärd röja fram den stenmur som ligger
utanför planområdet, utmed den västra sidan av fastigheten
Torpa-Hestra 4:4. Detta för att gynna de arter som lever i och
omkring stenmurar.

Sedan samrådet har en inventering av fl addermöss i ladan
gjorts. Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelkoloni
för fl addermöss. Detta på grund av att temperaturen inne i
ladan följer i stort omgivande temperatur, vilket innebär att
ladan har lågt värde som övervintringsplats. Ladan har dock
använts av fl addermöss som en plats för att äta. Slutsatsen
är att ladan kan rivas, men att det måste säkerställas att
inga fl addermöss använder den efter att ha vaknat upp efter
vintersömnen.

Situationen för vildbina i Sverige är bekymmersam. I och
med kommunens förvärv av den nordöstra delen av Torpa
Hestra 4:4 ökar möjligheterna för kommunen att skapa
gynnsamma miljöer för vildbin och andra hotade arter.
Genom kompensationsåtgärderna kommer fridlysta arter att
fl yttas från ängen som ska exploateras till kommunens mark.
Kommunens mark ligger precis intill ett viktigt spridnings-
stråk för djur och växter, vilket är positivt då kommunen kan
genomföra åtgärder som ytterligare förbättrar spridnings-
stråkets kvaliteter.

Solstudien har kompletterats med tre klockslag vid vintersol-
ståndet, klockan 9, 12 och 15. Då det är helt mörkt klockan
18 den 21 december har inte detta klockslag redovisats.

Trafi k Under december 2019 har ett parkeringsförbud införts
längs med Sonatgatan i syfte att minska trafi krörelserna och
öka trafi ksäkerheten längs med gatan.

Borås Stads parkeringsnorm medger färre parkeringsplatser
än de som ritats in i detaljplanens illustration, som har lika
många parkeringsplatser som lägenheter.

Sedan samrådet har en kompletterande trafi kutredning tagits
fram som visar att trafi ken har ökat med cirka 1 100 fordon
per vardagsdygn sedan år 2015. Samtidigt har de boende i
området ökat, men det fi nns mycket som tyder på att genom-
fartstrafi ken i området har ökat. Enligt trafi kutredningen
fi nns det än så länge utrymme för ytterligare trafi kökningar.
Dock innebär den ökade genomfartstrafi ken att det fi nns risk
för att de framtida trafi kfl ödena kan komma att bli större än
vad den tidigare trafi kutredningen bedömt.

Genomfartstrafi ken på Symfonigatan kommer sannolikt
att minska vid en framtida ny sträckning av väg 180 mellan
Sandhult och Lundaskogsrondellen. Den framtida sträck-
ningen kommer att utredas av Trafi kverket under 2020. I det
pågående arbetet med Borås Stads trafi kplan diskuteras olika
möjligheter att främja de mer yteffektiva färdmedlen såsom
gång, cykel och kollektivtrafi k för att dämpa biltrafi kens
tillväxt. För att minska hastigheterna och öka trafi ksäker-
heten på Symfonigatan på kortare sikt kommer kommunen
under 2020 att iordningställa ett förhöjt övergångställe i höjd
med BRF Kantaten.

100-150 bilförfl yttningar/vardagsdygn är en hög skattning av
vad de nya bostäderna kan komma att generera, då det fi nns
mycket goda förutsättningar att röra sig till och från de nya
bostäderna utan bil. Beroendet av personbilar måste minska
för att klara fl era av Sveriges miljömål. Samhällsplaneringen
har en viktig uppgift att driva på detta arbete, bland annat
genom att planera för bostäder i lägen där det enkelt går att
förfl ytta sig utan bil.
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S17 Gånglåten 1, Sonatgatan 13A
Vår huvudståndpunkt är att Hestra ängar ska bevaras, både
den östra såväl som den väster om ladan. Ladan och ängen
öster om den är en enhet med tillhörande stenmur och intil-
liggande fastigheterna 4:16 och 4:3. Att bebygga denna idyll
vore att förstöra kulturvärden som denna öppna äng utgör.

I detaljplanen anges också i avsnitt 2. Bebyggelse: ”Struk-
turen är typisk för 1800-talets jordbruksbebyggelse som
utmärker sig genom placering av byggnader i förhållande
till varandra och landskapet. Den äldre bevarade bebyg-
gelsestrukturen ger platsen karaktär och kulturvärde”. Att
bebygga den östra ängen vore att förstöra detta.

Naturskyddsföreningen informerar om att ”bara en bråkdel –
ungefär en tusendel – av den ängsmark som fanns för hundra
år sedan fi nns kvar idag. De blommande ängarna försvinner
i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör
samt vid nybyggnationer. Med ängarna försvinner också
många sorters blommor och livsmiljön för mängder av
fjärilar, bin och andra djur”. Dessutom sätter dom ”- särskilt
fokus på ängarnas rikedom, mångfald och värde genom att
årligen fi ra ”Ängens dag”.

Bevarandet av den västra ängen kan inte på något sätt
kompensera en eventuell byggnation på den östra ängen.

Ladan är sliten och kan med fördel ersättas med annan
byggnad, rimligtvis på högst 2 våningar då ladan är i 2
våningar och området i övrigt består av 2-vånings hus. Vår
åsikt är att de föreslagna husen blir alltför stora och domine-
rande och att husen inte tillräckligt väl passar in i den gamla
kulturmiljön eller i landskapet.

Sedumtak på carport och cykelförråd i all ära men husgaveln
(hus 2) kommer att dominera synfältet och utgöra ett stort
blickfång. Dessutom kommer hus 2 med största sannolikhet
även att skugga solen under vinterhalvåret.

Hus 2 kommer att medföra stor olägenhet för oss på Sonat-
gatan 13 i form av insyn från de fönster som vetter mot nord-
ost, vilket innebär direkt insyn i samtliga rum åt det hållet
samt ned på uteplatserna. Vår bedömning är att insynsskydd
(som exempelvis häckar, träd och plank) blir svåra att skapa
på grund av höjden på Hus 2:s fönster och brist på utrymme
mellan Sonatgatan 13 och tänkt nybyggnation. Planförslaget
kommer att innebära att gräsmattan bakom Sonatgatan 13
slutar tvärt i en brant vilket utgör en risk för våra små barn
som vistas på baksidan av Sonatgatan 13.

Vi anser att man vid utformning av eventuella hus borde
ta tillvara dagens sluttning, begränsa höjden, bredden och
längden, minska antalet lägenheter och därmed även minska
trafi ken och behovet av bilparkeringsyta.

I övrigt står vi bakom Gånglåtens gemensamma skrivelse i
alla punkter inte minst trafi ksituationen på Sonatgatan.

När vi köpte vårt hus betalade vi för den ängsmiljö som
detaljplanen nu vill bebygga.

Kommentar
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan vägs allmänna
och enskilda intressen mot varandra. Enskilda intressen
är exempelvis skuggning, insyn och utsikt. I en stad som
växer blir en viss ökning av insyn och förändrade ljus- och
siktförhållanden en konsekvens för enskilda. De förändrade
förutsättningarna anses inte innebära en betydande olägen-
het.

På plankartan  har vissa markhöjder har tagits bort för att
möjliggöra för andra lösningar inom tomten. En bestäm-
melse har även lagts till på plankartan som reglerar att vid
större schakter på Torpa Hestra 4:4 ska ett stängsel eller räcke
uppföras i fastighetsgränsen.

I övrigt se kommentar till Torpa Hestra 4:3.

S18 Sonatgatan 21A
Jag hade inte möjlighet att gå på samrådsmötet som hölls
3/6 och jag har en fundering kring hur det tilltänkta bygget
kommer att påverka trafi ksituationen på Sonatgatan/
Serenadgatan. I dagsläget så kan jag konstatera att det vid
rusningstid kan vara rätt svårt att ta sig ut på Symfonigatan
från just Sonatgatan/Serenadgatan. Finns det några tankar
på lösningar av detta? Eftersom Alingsåsvägen ansluter rätt
snart efter utfarten från Sonatgatan/Serenadgatan så kan jag
tänka mig att en rondell kan bli problematiskt utifrån even-
tuell köbildning. Men som sagt, jag känner en oro för att vi
kommer få betydligt längre kötid ut på Symfonigatan då varje
bil vanligtvis får vänta en stund var då det kommer mycket
anslutande bilar från Alingsåsvägen liksom från motsatta
hållet (Hestra Parkstad).

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 under avsnittet Trafi k.

S19 Brf Gånglåten
Sammanfattning Vi kan med tillfredsställelse konstatera
att kommunen avser att förvärva den öppna delen av Torpa
Hestra 4:4 och bevara detta kulturhistoriskt viktiga och
vackra område. Detta ligger också helt i linje med planpro-
grammet för Hestra. I de synpunkter vi tidigare framförde på
planprogrammet 2017-03- 27 fi nns detta också med. Dess-
värre kan vi konstatera att våra övriga synpunkter gällande
ladan och ängen sydost om ladan inte beaktats i förslaget
till detaljplan. Vi hade helst sett att ladan fått vara kvar och
ängen fått vara orörd.
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Planförslaget beskriver att fastigheten har ett högt kulturvär-
de och att ladan utgör en viktig del av platsens kulturmiljö.
För att skydda platsen prickades marken och ladan belades
med rivningsförbud. Vi anser inte att det tydligt framgår av
planförslaget hur detta har förändrats i förhållande till idag.
Vi anser inte att planförslaget tillräckligt konkret redovisar
de ambitioner som funnits att ge ladan en alternativ funktion,
och vi tycker inte att denna möjlighet prövats i tillräcklig
omfattning.

Om en ändring av detaljplanen trots allt kommer till stånd
anser vi att de föreslagna husen blir alltför stora och domine-
rande och att husen inte tillräckligt väl passar in i den gamla
kulturmiljön. Husen är framför allt för höga men även för
breda och för långa. En högsta totalhöjd på över +206 m (1,5
plan) passar inte in i landskapet. Hus 2:s höjd och närhet till
Sonatgatan 13 är mycket negativa för några av vår förenings
medlemmar (förstörd utsikt, insyn samt skuggning). Endast
ett hus av den typ som visas i planbeskrivningen på sidan
6 (Tham & Videgård) placerad på den gamla ladans plats
skulle på ett mycket bättre sätt behålla områdets karaktär och
orsaka minst störningar.

Förutom detta är trafi ksituationen problematisk. Åtgärder
måste vidtas så att föreningens barn (de som bor på Sonat-
gatans udda nr, ca 50% av föreningens medlemmar) på ett
säkert sätt kan ta sig till cykelbanan som passerar ängarna.
Denna används av barnen för att ta sig till Hestra Midgårds-
skolan. Parkeringssituationen måste också lösas. Redan idag
är det ont om parkeringsplatser i området och i detaljplanen
fi nns inte ens en parkeringsplats per lägenhet. Detta kommer
att bli ett stort bekymmer. Nedan förklarar vi våra synpunk-
ter mer i detalj.

Inledning Brf Gånglåten är en bostadsrättsförening med 77
lägenheter belägna på Sonatgatan precis intill Torpa Hestra
4:4. Vi undertecknande fi ck på föreningsstämman i maj
2015 förtroendet att företräda medlemmarna när det gäller
eventuella byggplaner på Torpa Hestra 4:4 och intilliggande
kommunal ängsmark Torpa Hestra 4:1. Vi vill genom denna
skrivelse ge våra synpunkter på förslaget till detaljplan för
Torpa Hestra 4:4.

Generella synpunkter som berör de fl esta av föreningens
medlemmar:

Många av föreningens medlemmar och deras barn sätter
mycket stort värde på de vackra ängarna med de betande
fåren. Vi anser liksom tidigare att ängsmarkerna skall få vara
orörda och även fortsättningsvis betas av får på sommarhalv-
året. Viss utveckling av området till stadsdelspark kan vara
välkommet tex att renovera den gamla fägatan, gallra bort
en del buskage nordväst om den öppna ängsmarken samt att

eventuellt anlägga en spegeldamm i den sanka delen av områ-
det. De kompensationsåtgärder som föreslås i detaljplanen är
vi också positiva till tex rensning av buskage vid stenmuren
samt fl yttning av fridlysta arter. Ytterligare kompensatoriska
åtgärder skulle kunna vara att rensa buskage även på ängen
längre upp i backen och längs bäcken nordväst om Torpa
Hestra 4:4. När det gäller de framtida planerna vill vi inte
att området används för kolonistugor, kolonilotter, lekpark
eller liknande som antyddes i planprogrammet. Detta förstör
öppenheten samt områdets karaktär och skönhet. Man skulle
då tex inte kunna se stenmurar och det böljande landskapet
från gång/cykelbanan. De fi na tallarna på ängen vill vi också
bevara. De är vackra och ger skugga åt de betande fåren. Vi
i Brf Gånglåten medverkar gärna med idéer och synpunkter
när det är dags att utveckla området.

När det gäller ladan och ängen sydost om ladan framgår våra
synpunkter nedan. Vi har både skriftligen och muntligen
uppmanat medlemmarna om att komma med synpunkter till
oss. Många vill ha kvar ladan men många vill också att den
ersätts av en byggnad som passar in i den gamla miljön.

Vi som representerar föreningen anser att det är viktigt att
kopplingen till övriga gamla fastigheter bevaras. Fastighe-
terna Sonatgatan 33 och Sonatgatan 37 liksom den gamla
jordkällaren har anor från 1700-talet. I inledningen på
planprogrammet på sid 8 står ”Några få rester av odlings-
landskapet och den äldre bebyggelsen fi nns ännu bevarade
på Hestra och de utgör idag mycket viktiga komponenter
för att skapa ett historiskt djup, en läsbarhet och därmed en
förståelse för stadsdelens ursprung, framväxt och historia.
De är kärnan till dagens Hestra.” Att bygga endast ett hus
av den typ som visas i planbeskrivningen på sidan 6 (Tham
& Videgård) placerad på den gamla ladans plats skulle på
ett mycket bättre sätt behålla områdets karaktär och orsaka
minst störningar.

I början av planförslaget står att läsa att Borås Stad, tillsam-
mans med markägaren haft ambitionen att bevara ladan och
hitta en alternativ funktion, som kan inbringa tillräckliga
inkomster för att täcka underhållskostnaderna, men att detta
inte lyckats. Förslaget redovisar inga konkreta exempel på
sådana verksamheter, och vid förfrågan till Borås Stad har
inga ekonomiska kalkyler eller dylikt funnits att redovisa.
Det är såldes svårt att bilda sig en uppfattning om detta
påstående. Vår synpunkt är att sådana alternativa funktioner,
förutom bostäder, inte prövats i tillräcklig omfattning att
det står i proportion till förlusten av de värden som området
utgör, om exploatering tillåts.

Borås Stad är dess invånare och det fi nns en stor lokal
opinion och ett stort engagemang i närområdet för att värna
detta kulturlandskap. Som del av Borås stad är vi beredda att
göra verklighet av dessa ambitioner.
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Planprogrammet avser att svara på frågan från fastighetsä-
garen om huruvida detaljplanen kan ändras samt om ladan
får rivas och ersättas med bostäder. Vi är väl medvetna om
fastighetsägarens önskan att bygga bostäder. Vi är också
medvetna om att ett bevarande skulle begränsa markägarens
rätt att använda marken efter eget önskemål. Vi anser dock
att det fi nns ett mycket stort bevarandevärde och att detta
redan uppmärksammats av Borås Stad genom sin prickning
av mark och rivningsförbud av ladan. Vi ser inte att detta
bevarandevärde minskat i och med fastighetsägarens önskan
att exploatera. Beslutet ligger trots allt hos samhällsbyggnads-
nämnden, och markägaren var vid sitt förvärvande medveten
om att exploatering kanske inte skulle vara möjlig.

Ett beslut där Borås Stad inte antar samrådshandlingen,
inte lyfter rivningsförbudet på ladan, eller tar bort prick-
märkningen, men inte heller köper marken är risken stor att
fastigheten förfaller, vilket vi inte önskar.

Bostadsrättsföreningen, tillsammans med övriga sakägare,
har därför för avsikt att presentera ett förslag för nuvarande
markägare, där fastigheten styckas av enligt förslaget, att vi
förvärvar den del av fastigheten Borås stad inte avser förvär-
va (ladan samt östra ängen), och att Borås stad i övrigt följer
planförslaget och förvärvar återstående delar av fastigheten.
Detta förutsätter naturligtvis att samhällsbyggnadsnämnden
är positiv till detta. Vi kommer även att arbeta fram seriösa
förslag till alternativ användning med realistiska budgetar,
där vi gärna ser ett samarbete med kommunen. En sådan
lösning skulle inte ytterligare belasta Borås Stads ekonomi,
men skulle ge dess invånare inom stadsdelen kvarstående
behållning av natur- kultur- och rekreationsvärdet inom
stadsdelen.

Detta skulle vara möjligt genom att förhandla fram ett
pris som motsvarar marknadsvärdet på fastigheten med
kvarstående q-märkning och prickning, samt stå i relation till
det pris nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten för. På så
sätt har nuvarande markägare ej gått med förlust.

Om Borås stads samhällsbyggnadsnämnd beslutar att inte
häva rivningsförbudet eller förändra prickningen av marken
skulle detta skydda nuvarande fastighetsägare från att någon
annan gör vinst på något denne hindras från, eftersom
exploatering inte skulle vara möjlig.

Vi inser att Borås stad är i stort behov av ett ökat antal
bostäder, samt att Hestra är ett attraktivt område. Det har
också byggts mycket på Hestra på senare tid tex Hestra
Trädgårdsstad med 115 bostäder bara 200 m från Torpa
Hestra 4:4. Vi ser också att det i planprogrammet för Hestra
4:1 har presenterats andra områden inom Hestra som man
eventuellt kommer att bygga bostäder på utan att denna

värdefulla kulturmiljö skulle gå förlorad. Byggs exempelvis
Hestra Västra med 500-600 bostäder har inte 24 bostäder till
någon större betydelse.

En annan fråga som är viktig för föreningens medlemmar är
trafi ksituationen längs Sonatgatan och dess vändplats samt
parkeringsmöjligheterna i området.

I dagsläget är det möjligt att parkera bilar längs Sonatgatan
i dess längd fram till vändplanen. Detta görs och gatan
är oftast full under kvällstid, morgnar och helger. De
parkerade bilarna tillsammans med bergsskärningen öster
om gatan medför mycket dålig sikt och tidvis obefi ntliga
mötesmöjligheter. I vår förening bor många barn som rör sig
mellan gårdarna och således korsar Sonatgatan. I dagsläget
fi nns inget övergångsställe. Den del av Sonatgatan som
viker av upp mot de två gårdar med udda nummer, har i
dagsläget ingen separerad cykelväg eller trottoar. Det innebär
att de barn som bor på dessa gårdar och som går på Hestra
Midgårdskolan eller Kärnhus etc förskola måste cykla en
del av sin väg till skolan helt oskyddat tillsammans med
biltrafi ken, eftersom andra sidan av området har trappor.
Det är inte bra i dagsläget men kommer att bli oacceptabelt
ur trafi ksäkerhetssynpunkt om antalet bilförfl yttningar ökar.
Enligt planprogrammet uppskattas de nya husen alstra 100
nya bilförfl yttningar per dygn, och dessa skulle då ske fram
till de nya husens parkeringsplatser. Vi anser att detta innebär
en avsevärt ökad risk vid förfl yttningar mellan gårdarna
och från våra gårdar ut till cykelvägen, framför allt för våra
barn. Vi menar att en närmare utredning måste göras och
lämpliga åtgärder måste vidtas, såsom exempelvis farthinder,
övergångsställe samt parkeringsförbud längs den del av gatan
som ligger närmast planområdet.

Planförslaget föreslår två parkeringsplatser färre än antalet
lägenheter. Kompensationsåtgärderna från fastighetsägaren
skapar inga fysiska parkeringsplatser. Medlemmarna i vår
förening har tillgång till en garageplats per lägenhet, och 54
gästparkeringsplatser. Trots detta är som nämnts ovan gatan
ofta full av parkerade bilar. Vi uppskattar en utveckling och
styrning mot mer hållbara resor, men i realiteten befarar vi
att underskottet på parkeringsmöjligheter i förhållande till
antalet lägenheter kommer att bli ett problem som man inte
tillräckligt beaktat.

Synpunkter som berör de närmast boende i föreningen:

Vi anser att de föreslagna husen blir alltför stora och
dominerande och att husen inte tillräckligt väl passar in i den
gamla kulturmiljön. Husen är för höga, för breda och för
långa. En högsta totalhöjd på +206 m (1,5 plan) passar inte in
i landskapet.
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I planprogrammet presenteras en solstudie med skuggförhål-
landen beskrivna för tre tidpunkter under året. Resultatet
uppges bli liten skuggning av intilliggande byggnader och
områden. Vi anser att studien är otillräcklig i och med att
den inte visar husens skuggande under den halva av året
då solen står som lägst och då risken för beskuggning är
som störst. Studien ger inte heller en rättvis bild av hur den
bevarade stenmuren parallellt med förslagets Hus 2 kommer
att beskuggas. Beskuggning sker redan idag i stor omfattning
från sydost av träd och buskar, något som inte framgår av
studien.

Vi anser att närheten och höjden på Hus 2, kommer att
medföra stor olägenhet för boende på Sonatgatan 13 i form
av insyn från de fönster som vetter mot nordost. Detta
kommer att medföra direkt insyn i samtliga rum åt det hållet
samt ned på uteplatserna på Sonatgatan 13. Vi bedömer att
insynsskydd (som exempelvis häckar och plank) till första
våningen och uteplatserna på Sonatgatan blir svåra att skapa
på grund av höjden på Hus 2:s fönster.

Planbeskrivningen föreslår en urschaktning och utplaning
av marken fram till tomtgränsen i nordost, istället för att
bevara nuvarande sluttande höjdförändring. Detta innebär
att karaktären av landskapet kommer att ändras och med
stor sannolikhet kommer de grönytor som lämnas inte
längre upplevas som det kulturlandskap man önskar bevara
känslan av. Vi ser inte heller att planprogrammet tillräckligt
redovisar hur man hanterar att stenmuren som ska bevaras
ligger i denna sluttning. Planförslaget kommer att innebära
att gräsmattan bakom Sonatgatan 13 slutar tvärt i en brant.
Hur hög denna är framgår inte tydligt, men utifrån bilder
uppskattar vi den till ca 2,5 m. Vi anser att detta kommer
att utgöra en risk för våra små barn som vistas på baksidan
av Sonatgatan 13. Vi anser att man borde ta tillvara dagens
sluttning vid utformningen av husen, begränsa höjden,
bredden och längden, minska antalet lägenheter och därmed
även minska behovet av bilparkeringsyta.

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 och Sonatgatan 13 A.

S20 Torpa Hestra 4:16
Jag köpte mitt hus på Sonatgatan 37 1994 i samband med att
gällande detaljplan för området togs fram och då skyddades
de 2 gamla husen och ladugården och området runt dessa.
Det var under dessa förutsättningar jag köpte mitt hus från
Borås kommun och har sedan lagt ner mycket jobb på att
renovera det enligt gällande detaljplan.

Nu vill man förstöra denna unika miljö genom att riva
ladugården och bygga på ängen mellan ladugården och de 2
gamla husen. Det som skulle kunna vara ok är att bygga om

ladugården till en bostad utan att riva den eller om den nu är i
för dåligt skick för detta ersätta den med en likvärdig bygg-
nad för bostäder på samma plats och i samma storlek. Nu
vill man istället ersätta ladugården med 2 stora 3-våningshus
och det är inte ok, de passar inte alls in i landskapet då de är
mycket större och högre än övriga byggnader på Sonatgatan.

Den andra byggnaden vid stenmuren skulle täcka nästan hela
min nordvästra tomtgräns och ge en 11 meter hög vägg som
kommer att ta det mesta av kvällssolen på min tomt samt
skugga stenmuren. Det kommer också att ge en väldig insyn
över min tomt vilket medför att man efter det kommer ha
insyn från de fl esta håll in på tomten. Om man skulle plantera
något för att minska insynen så skulle detta ge en närmast
total skuggning av stenmuren vilket knappast är önskvärt.
2 meter från tomtgränsen vid stenmuren eller 7 meter från
den tänkta byggnaden står ett träd som borde vara skydds-
värt. Det är en lind som har en diameter på nästan 90 cm
(omkrets ca 275 cm) och den har 2 hål stammen varav det
största är ca 12 x 20 cm. Detta träd måste man ta hänsyn till i
detaljplanen så att man inte skadar rötter eller grenar.

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 och Sonatgatan 13 A.
På plankartan har en justering av egenskapsgränserna för
byggrätterna gjorts, vilket innebär att avståndet mellan de
nya byggnaderna och stenmuren kan ökas något. För att
skydda de träd som står intill muren och inte ligger inom
planområdet, har en bestämmelse lagts till på plankartan om
att marklov krävs för påverkan på trädens rotsystem.

Synpunkter från övriga
S21 Brf Trädgårdsstaden
Bostadsrättsföreningarna Trädgårdsstaden 1 och Trädgårds-
staden 2 har följande synpunkter på rubricerad detaljplan
angående trafi ksituationen längs Symfonigatan:

Redan idag är det svårigheter att ansluta till Symfonigatan
från Trädgårdsstadens bostadsområde. Vi befarar att en
utbyggnad av Hestra, med en utökad trafi kbelastning som
följd, skulle försämra fl ödet från Trädgårdsstaden ut till
Symfonigatan ytterligare om Trädgårdsstadens anslutning till
Symfonigatan inte förbättras.

Vi ser gärna att ovanstående beaktas i fortsatt arbete med
rubricerad detaljplan.

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 under avsnittet Trafi k.
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S22 Naturskyddsföreningen i Borås
Området karaktär är unik tillsammans med angränsande
ängs- och hagmarker och bör därför bevaras. Det är begrän-
sat med liknade miljöer inom Borås tätort. Fortfarande går
det att få en känsla av Hestra by som en gång fanns. Med
föreslagen byggnation kommer denna känsla att försvinna.

Att bygga hus på jordbruksmark är ett oåterkalleligt ingrepp.
Vi vet inte om marken behöver tas i anspråk för produktion
av livsmedel i framtiden. Den fl ora som fi nns där idag är
också viktig för pollinerande insekter och för de får som
betar i området.

Stenmurar har högt kultur - och biologiskt värde. Stenmuren
som angränsar till området bör få mer ljus istället för att
ytterligare beskuggas. Har det gjorts någon inventering
beträffande vilka djur som fi nns på och omkring stenmuren?
Med tanke på storleken på träden vid stenmuren fi nns stor
risk att rötterna skadas vid tänkt exploatering.

I ladugårdar bör det fi nnas fl addermöss, fredade enligt
jaktlagen, som bor och övervintrar. Har det gjorts någon
fl addermusinventering i aktuell ladugård?

Hestra by gårdshage har fått Naturvärdesklass 4, Visst
naturvärde enligt den Naturvärdesinventering som är gjord
kring Hestra by. Hestra 4:4 uppfyller intentionerna för
kompensationsåtgärder enligt Borås Stads grönområdesplan.
Med tanke på områdets karaktär är det svårt att få till
motsvarande områden (jordbruksmark) inom närområdet.
Bättre då att avstå byggnation i detta område och istället
fortsätta med bete och biologisk mångfald.

Kommentar
Behovet av bostäder är stort i Borås. Hestra Parkstad är en
attraktiv boendemiljö som med sin tillgång till attraktiva
strövområden, mötesplatser och naturparker och närhet
till centrum gör att efterfrågan på bostäder är stor just här.
Planförslaget har sin utgångspunkt i den befi ntliga ladans
placering, volym, materialverkan och färgsättning. Detta för
att smälta in i kulturmiljön i så stor utsträckning som möjligt,
vid ett fullt utbyggt planförslag.

Marken som ska ianspråktas för exploateringen är liten
och bortfallet av potentiell jordbruksmark måste ses som
marginellt.

Det har inte gjorts någon inventering av stenmuren i planom-
rådet. För att kompensera för den minskade solinstrålningen
på muren, ska den stenmur som ligger utanför planområdet,
utmed den västra sidan av fastigheten Torpa-Hestra 4:4, röjas
fram. Detta för att gynna de arter som lever i och omkring
solbelysta stenmurar. För att skydda de träd som står intill

muren och inte ligger inom planområdet, har en bestämmelse
lagts till på plankartan om att marklov krävs för påverkan på
trädens rotsystem.

Sedan samrådet har en inventering av fl addermöss i ladan
gjorts. Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelkoloni
för fl addermöss. Detta på grund av att temperaturen inne i
ladan följer i stort omgivande temperatur, vilket innebär att
ladan har lågt värde som övervintringsplats. Ladan har dock
använts av fl addermöss som en plats för att äta. Slutsatsen
är att ladan kan rivas, men att det bör ske innan eventuella
yngelkolonier formas.

S23 Hestra Parkstads Samfällighetsfören-
ing (Samfälligheten)
Hestra Parkstads Samfällighetsförening (Samfälligheten)
består av 6 fastighetsägare: AB Bostäder i Borås, Sibelius 1
AB, Brf Kvarteret Grieg, Brf Parkstaden Borås,

Brf Hestra Ringväg och från och med 2019-01-01 Borås
Stad. Majoriteten i Samfälligheten ställer sig bakom denna
skrivelse. Borås Stad som ägare av Hestra Midgård, Hestra
Ringväg 4 – 6 och fastighet Hestra Ringväg 2, är neutrala i
denna fråga.

Samfälligheten äger Torpa-Hestra s:27 (Hestra Ringväg,
ängar och damm). Samfälligheten värnar om natur och miljö.
Samfälligheten och respektive fastighetsägare arbetar för att
sköta och bevara natur och miljö så intakt som möjligt och
med regleringen vad gäller träd från kommunens sida, så har
vi lyckats med detta konststycke. Genom vårt gemensamma
arbete har fortfarande Hestra Parkstad i dag en storslagen
och bevarad natur, med stora ekar, ängsmark med stenrösen
och stengärdsgårdar och med skogsnära områden som
boende och besökande uppskattar.

Samfälligheten har inga invändningar mot förslaget på nya
lägenheter på tomten Hestra Torpa 4:4 såsom presenterat vid
samråd 3 juni 2019. Samfälligheten vill ändå betona att det
är viktigt, att de nya husen smälter in i de kulturhistoriska
miljöerna runtomkring, som är en omistlig del av området
Hestra Parkstad och en fantastisk miljö för rekreation och
rörelse i området.

Vad gäller antalet våningar på husen (2 eller 3) menar
Samfälligheten, att det främst är en fråga för de närmast
boende att ha synpunkter på, så länge byggnaderna smälter in
bra i omgivningen och inte blir som två ”schabrak” och som
då gör ett för stort ingrepp på vår boendemiljö.

I och med att det fortfarande kommer studiebesök och turis-
ter som besöker Hestra Parkstad, för att ”Hestra Parkstad
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1994” fortfarande har arkitektoniskt värde, vilket är positivt
för Borås Stad. En stor del av Samfälligheten är en del av
detta ursprungliga område: de danska, fi nska, norska och
svenska kvarteren/husen samt Hestra Midgård. Det är viktigt
att det som byggs enligt plangrammet för Hestra Torpa 4:4,
smälter in i miljön, så att det fortfarande blir intressant att
besöka vårt område för studiebesök och turister.

Samfälligheten är måna om att bevara den gröna miljön och
ställer oss positiva till att kommunen avser att köpa in en del
av marken (ängsmark jämte gamla ladan) för att säkra tomt-
mark i området långsiktigt och som planeras att bli någon
form av grönområde som kopplar ihop Hestra Parkstad, med
gamla Hestra och nybyggnation av Hestra.

Däremot har Samfällighetens synpunkter på trafi ksituatio-
nen. Belastningen på Symfonigatan är sedan tidigare Samfäl-
ligheten kritisk till, den allt tätare trafi ken, det blir mer och
mer trafi k i området och i stort, vilken lär öka ytterligare med
fl er boende i området. Det är också bilar som ska parkeras.
Samt att det är fl era hushåll som har mer än en bil och att det
även kommer gäster.

Symfonigatan har blivit rena genomfartsleden för tung
trafi k och andra bilar, som genar här på väg mellan väg 180
(Alingsåsvägen) och Göteborgsvägen till och från riksväg 40
(Viaredsmotet). På morgnar och eftermiddagar är det långa
köer utmed Symfonigatan, med avgaser och buller som följd.
Det är ett ständigt trafi kbrus från olika håll. Även dagtid
är det en jämn ström av fordon. Med fl er bilar från de nya
lägenheterna lär problemen öka.

Borås Stad har också tagit ner träd inför utbyggnad av
cykel- och gångväg längs med Symfonigatan, strax intill
Hestra Ringväg 2, vilket också bidrar till högre ljudnivå från
trafi ken.

Trafi kmätning gjordes år 2013 och 2015 och Samfälligheten
anser att Tekniska förvaltningen ska göra en ny mätning, så
snart som möjligt för att utvärdera trafi ksituationen: antal
fordon, buller mm, i och med att trafi ken har ökat betydligt.
Sedan mätningarna gjorts har fl er boende fl yttat in längs med
Symfonigatan såsom Brf Sjögläntan och Brf Trädgårdsstaden,
som fortfarande byggs. Det byggs, så det knakar på Hestra, så
att se över trafi ksituationen är mycket viktigt för boende på
Hestras olika delar.

Samfälligheten uppmanar Borås Stad att vidta åtgärder som
minskar främst tung trafi k på Symfonigatan, till exempel
genom lokala trafi kföreskrifter om maximal fordonstyngd

eller andra insatser. Göra ny trafi kmätning och ge i uppdrag
till Miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet, att se till att
det ska bli en så bra lösning på trafi ksituationen.

Vi förlitar oss på att Samhällsbyggnadsförvaltningen förmed-
lar våra synpunkter till de som är ansvariga för dessa frågor.

Kommentar
Då Symfonigatan inte är en lokalgata utan en huvudgata
i stadens trafi ksystem, kan inga åtgärder vidtas angående
maximal fordonstyngd i syfte att minska den tunga trafi ken.

I övrigt se kommentar till boende på Torpa Hestra 4:3 under
avsnittet Trafi k.

S24 Exploatörer, Cernera och Mjöbäcks
Entreprenad
Exploatörerna har följande anmärkningar mot plankartan:

Bestämmelse e2: Byggnadsarean anges på plankartan som
330 kvm respektive 390 kvm.  Balkongerna kommer att
kraga ut över 1,5 m från fasaden och riskerar att inräknas i
byggnadsarean enl SIS 21054:2009. Balkonger måste därför
undantas från beräkning av byggnadsarean angivet i detalj-
planen. Lämplig balkong storlek är max 1,8 x 3,0 m

Bestämmelse om byggnadshöjd: Begränsning av totalhöjd
och taklutning skapar problem med att få plats med
hisstoppen i både hus. Se bifogad pdf-skiss. Hisstoppen
behöver cirka 3,5 m över översta våningsplan + 0,5 m för
takkonstruktionen. Den totala arean på hisstoppen ovanpå
taket i varje hus blir cirka 4-6 kvm och en max höjd på 0,8 m
över taket, dock ej över nocken. Hisstoppar ska undantas från
höjdangivelser i planen.

Bestämmelse n2 bör kompletteras: …synliga murar ska
utformas med natursten eller liknande Det ska klargöras
att murar under taket till carporten och cykelförrådet inte
betraktas som synliga i detta sammanhang.

Bestämmelse f3 bör kompletteras med: Sadeltak ska utföras
med rött lertegel eller bandtäckt plåt eller liknande

Information: Vid byggnation måste skyddsvärda träd intill
planområdet skyddas – Det framgår inte vilka träd detta
gäller.

Kommentar
Plankartan har justerats så att balkongerna undantas från
byggnadsarean. Plankartan har justerats avseende byggnads-
höjd så att en hisstopp kan sticka upp. Planbeskrivningen
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har förtydligats avseende vilka murar som kan betraktas
som synliga. Bestämmelsen f3 har skärpts så att sadeltak på
huvudbyggnader endast får utföras i rött lertegel. Samtidigt
har takvinkeln ändrats till ett spann, mellan 28-32 grader.
Planhandlingarna har förtydligats avseende vilka träd som
ska skyddas.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Johan Ekeblom
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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GRANSKNING 
 Nämndbeslut 
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Mer information på baksidan   

Underrättelse om granskning av detaljplan för Hestra Parkstad, 
Torpa Hestra 4:4, Borås Stad  
Nytt beslut om granskning 
Vi ber så mycket om ursäkt!  
I samrådsredogörelsen som skickades ut på granskning den 14 april 2020 saknades flera yttranden. 
Samrådsredogörelsen har därför kompletterats och ett nytt beslut om granskning fattats. Planhandlingarna och 
förslaget är oförändrade. Endast de saknade yttrandena och kommentarerna i samrådsredogörelsen har 
tillkommit. Detta medför att granskningstiden ändras och då finns det nu lite mer tid för att skicka in synpunkter. 

Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som 
finns ute för granskning. Du får den här informationen för att vi vill veta vad 
du tycker. Granskningstiden pågår 5 maj–26 maj. 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av den tidigare skyddade 
ladan skapa möjlighet till uppförande av två flerbostadshus med omkring 20-
24 bostäder. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk  
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden. Detaljplanen 
syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Genom att 
kommunen förvärvar en del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Marken säkras 
därigenom för allmänt ändamål och en eventuell framtida stadsdelspark.  
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan för Borås 
Stad och ett genomförande av detaljplanen medför ingen betydande 
miljöpåverkan enligt PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel. 
 
Planområdet ligger i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är 
cirka 5 500 kvadratmeter och består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada. 
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan/torpa-hestra och i 
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta 
emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!  

Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  



Har du synpunkter på detaljplanen? 
Synpunkter/remissvar ska vara oss tillhanda senast den 12 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072 142 42 28, e-post: karin.dahlin@ramboll.se (Kan ej ta emot besök i stadshuset) 
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se   
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-04 
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